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W O O R D VOORAF
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben
het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en het Economisch Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf een onderzoek uitgevoerd onder zelfstandige
en meewerkende vrouwen in de agrarische sector, het midden- en kleinbedrijf
en de vrije beroepen.
Doelvan het onderzoek was informatie te leveren ten behoeve van de evaluatie
van de gewijzigde regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandige werkende en meewerkende vrouwen. De wijziging bestaat eruit dat
sinds 2 maart 1990 vrouwen, die een vrijwillige Ziektewetverzekering {VZW)
hebben afgesloten, recht hebben op een ziekengelduitkering in verband met
zwangerschap en bevalling. Voorheen bestond tijdens de vrijwillige Ziektewetverzekering alleen recht op zo'n uitkering als in aansluiting op de verplichte
Ziektewetverzekering een vrijwillige Ziektewetverzekering werd afgesloten en
de vrouw bij het einde van haar verplichte verzekering zwanger was. Het onderzoek gaat In op de bekendheid van en de deelname aan de vrijwillige Ziektewetverzekering bij zelfstandige en meewerkende vrouwen en de motieven van
deze vrouwen om al dan niet een verzekering af te sluiten.
Het onderzoek is uitgevoerd door Greet Overbeek (LEI-DLO) en Jolanda Nouws
(EIM). Aan het opstellen van de vragenlijst en de rapportage van de onderzoeksresultaten voor de land- en tuinbouw heeft Joke van den Hoek (LEI-DLO)
een belangrijke bijdrage geleverd. Adriaan Kokx (EIM) heeft meegewerkt aan
de dataverzameling en -analyse voor het midden- en kleinbedrijf.
Een commissie samengesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoek begeleid. De commissie bestond uit C. Blok,
L. Harkes, L. van Rossum du Chattel (tot 1-9-1991), K. Adriaanse, E. van
Kooten en L. Verstegen (allen werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid), R.J. van Amstel (Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden), K. van Herwaarden (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt),
T. Lodder (Centrale van Plattelandsvrouwen), L. van Hoogstraten (Raad van
Centrale Ondernemersorganisaties) en A. Melief (Sociale Verzekeringsraad).
Het Landbouw-Economisch Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek
in de agrarische sector. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek in het
midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen ligt bij het Economisch Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Alle personen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, in het bijzonder
vrouwen die de tijd namen voor het invullen van de enquête, danken wij voor
h u n medewerking.

SAMENVATTING
Achtergrond en doelvan het onderzoek
Sinds 2 maart 1990 is de Ziektewet, wat betreft het recht op zwangerschapsen bevallingsverlof, op een aantal punten gewijzigd. Naast verlenging en flexibilisering van de verlofperiode hebben ook zelfstandig werkende en meewerkende vrouwen, indien zij een vrijwillige Ziektewetverzekering (VZW) hebben
afgesloten, recht op een betaalde verlofperiode rond de bevalling.
Het doelvan het onderzoek is informatie te leveren ten behoeve van de evaluatie van de nieuwe regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor
(mede)ondernemende en meewerkende vrouwen in de land- en tuinbouw, het
midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepen. In het onderzoek wordt inzicht
gegeven in de mate van bekendheid van de verzekering en feitelijke deelname
aan de verzekering. Tevens geeft het onderzoek inzicht in de motieven van
vrouwen om al dan niet een VZWaf te sluiten.

Methodiek
Om inzicht te krijgen in de bekendheid van de regeling, de deelname aan de
regeling en de factoren die bepalen of vrouwen al dan niet een verzekering afsluiten, is gekozen voor een kwantitatieve benadering (voorgestructureerde
schriftelijke enquête). In de schriftelijke enquête is naast persoons-, bedrijfsen arbeidskenmerken gevraagd naar de bekendheid en de deelname aan de
VZW, de motieven voor het al of niet gebruik maken van de VZW en het gebruik van zwangerschaps- en bevallingsverlof vanaf 1990. Bij de uitvoering
van het onderzoek is een selectie gemaakt naar leeftijd (40jaar ofjonger), omdat juist deze groep vrouwen het meest gebruik zullen (ofwillen) maken van
een zwangerschaps- en bevallingsverlof. Naast vrouwen uit de land- en tuinbouw zijn in het midden- en kleinbedrijf vrouwen uit de detailhandel, het
(consumentverzorgend) ambacht, de horeca, de zakelijke dienstverlening en de
vrije beroepen aangeschreven.

Onderzoeksresultaten
onderzoekspopulatie
De totale populatie van vrouwelijke ondernemers en meewerkende vrouwen
tot en met 40 jaar die formeel de mogelijkheid hebben een VZW af te sluiten,
bedraagt naar schatting 110.000 vrouwen. Hiervan werken 14.000 vrouwen in
de land- en tuinbouw (86% als meewerkend echtgenote, 14% als vrouwelijk
(mede)ondernemer) en n a a r schatting 96.000 vrouwen in het midden- en
kleinbedrijf (35% als meewerkend echtgenote, 6 5 % als vrouwelijk (mede)ondernemer).

response
De totale response bedroeg ruim 1.500 meewerkende en (mede)ondernemende
vrouwen uit de land- en tuinbouw (644) en het midden- en kleinbedrijf (864).
De totale populatie van vrouwen In de land- en tuinbouw Isjonger en heeft gemiddeld meer kinderen dan de steekproef van vrouwen In het midden- en
kleinbedrijf (lt: 32 jaar, 2,5 kind ; mkb: 35 jaar, 1,6 kind). Een beperkt aantal
vrouwen wil In de toekomst (nog) kinderen. De kinderwens is bij vrouwen in
de land- en tuinbouw groter dan bij vrouwen In het midden- en kleinbedrijf (lt:
33%; mkb: 17%). De meeste vrouwen hebben een lagere beroepsopleiding.
Het gemiddeld aantal arbeidsuren in het bedrijf ligt in het midden- en kleinbedrijf hoger dan in de land- en tuinbouw (mkb: 40 uur; lt: 25 uur). Vrouwen In
de land- en tuinbouw hebben echter vaker naast hun werk op het bedrijf ook
nog een baan buitenshuis (lt: 19%;mkb: 7%).
bekendheid van de vrijwillige Ziektewetverzekering
Minder dan de helft van de vrouwen heeft weleens over de mogelijkheid van de
VZWgehoord. Slechts een vijfde van de vrouwen weet dat ze via de VZW recht
heeft op een uitkering bij zwangerschap en bevalling. Vrouwen die wel of niet
van de VZW hebben gehoord blijken qua persoons-, arbeids- en bedrijfskenmerken weinigvan elkaar te verschillen.
Hoewel er door verschillende organisaties en instanties informatie over de
VZWis verspreid was dezevaak weinig gericht op de genoemde doelgroepen.
deelname aan de vrijwillige Ziektewetverzekering
Slechts een zeer klein aantal vrouwen tot en met 40 jaar heeft een VZW afgesloten. Uitgaande van een onderzoekspopulatie van ongeveer 110.000 vrouwen zijn er naar schatting minimaal 800 en maximaal 2.500 vrouwen vrijwillig
verzekerd voor de Ziektewet. Op grond van gegevens van de bedrijfsverenigingen ligt het werkelijke aantal vrouwen waarschijnlijk dicht bij het minimum, wat dus ongeveer 1%van de onderzoekspopulatie is. Meestal waren de
verzekerde vrouwen voorheen verzekerd via het werk in loondienst.
In het algemeen blijken vrouwen - In tegenstelling tot h u n partners - slecht
verzekerd te zijn voor arbeidsongeschiktheid. In het midden- en kleinbedrijf
heeft 19%van de vrouwen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV),in de
land- en tuinbouw hebben vrouwen naast de AOV (8%), de mogelijkheid tot
een lidmaatschap van de bedrijfsverzorgingsdienst voor vervanging tegen gereduceerd tarief (14%).
Vrouwen hebben vaker een verzekering voor de VZW of AOV afgesloten, c.q.
zijn vaker lid van de bedrijfsverzorgingsdienst als h u n partner dat ook is en
als zij (mede)bedrljfshoofd/(mede)ondernemer zijn.
motieven voor wel ofgeen vrijwillige Ziektewetverzekering
Het belangrijkste motief om een VZW af te sluiten Is de beschikbaarheid van
financiën om vervanging bij uitval (ziekte) te kunnen betalen en om het Inkomensverlies bij uitval (ziekte) op te vangen. De mogelijkheid van een betaalde
verlofperiode rond de bevalling is minder belangrijk, het aantal vrouwen wat
8

(nog) kinderen wil Is echter ook beperkt. Een belangrijk motief om geen VZW
af te sluiten Is de kosten van de verzekering. Daarnaast hebben veel vrouwen
(nog) niet nagedacht over het afsluiten van een VZW of zijn zij (al) op een
andere manier verzekerd.
uitkering en rust rond de bevalling
Slechts een zeer klein aantal vrouwen ontvangt een uitkering voor inkomstenderving rond de bevalling. Vrouwen die een uitkering ontvangen krijgen deze
meestal op grond van een verplichte Ziektewetverzekering via het werk in
loondienst. Bij drie kwart van de vrouwen wordt het werk (deels) overgenomen. In de land- en tuinbouw gebeurt de overname meestal onbetaald, in het
midden- en kleinbedrijf vooral betaald.
Zelfstandige en meewerkende vrouwen nemen slechts korte tijd rust rond de
bevalling. Buiten het in acht nemen van een rustperiode past men zoveel
mogelijk de werkzaamheden en werktijden aan en worden (lichamelijk) belastende werkzaamheden overgenomen.

Conclusies
- slechts 1%van de vrouwen tot en met 40 jaar maakt gebruik van de VZW;
- minder dan de helft van de onderzochte vrouwen heeft ooit gehoord van de
VZW; slechts een vijfde van de vrouwen weet dat ze vla de VZW recht heeft
op een uitkering voor zwangerschap en bevalling;
- de informatieverschaffing over de wijzigingen in de Ziektewet en de mogelijkheden daarbinnen voor zelfstandige en meewerkende vrouwen Is weinig
effectief geweest;
- vrouwen die een verzekering afsluiten, doen dit in de eerste plaats vanwege
een uitkering bij ziekte en niet voor een uitkering bij zwangerschap en bevalling. Er is echter maar een beperkt aantal vrouwen dat (nog) kinderen
wil.
- vrouwen die geen verzekering afsluiten, maar wel van de mogelijkheden
hebben gehoord, zien de kosten als grootste belemmering.
Uit de conclusies blijkt dat er niet gesproken kan worden over een groot succes wat betreft de VZW. De verzekering is slechts éénjaar In werking, hetgeen
kort is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de werking van de verzekering
op langere termijn. Echter ook het aantal vrouwen dat een al langer bestaande
verzekering heeft afgesloten tegen inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid
of lid is van een bedrijfsverzorgingsdienst is beperkt.
Gezien het geringe aantal vrouwen dat verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid of hiervoor plannen heeft, lijkt een vrijwillige verzekering niet de aangewezen weg voor een verlofperiode bij zwangerschap en bevalling. Vrouwen zullen zich dan alleen verzekeren als zij een belangrijke arbeidsinbreng in het bedrijf hebben en moeilijk bij ziekte gemist kunnen worden; een verlofperiode bij
zwangerschap en bevalling zal dan van ondergeschikt belang blijven.

I

Achtergrond en probleemstelling

l.l

Aanleiding en doel van het onderzoek
Nederland kent een groot aantal vrouwelijke zelfstandige beroepsbeoefenaren
en meewerkende echtgenotes. Volgens recente cijfers gaat het om ruim
200.000 vrouwen werkzaam in verschillende sectoren in het midden- en kleinbedrijf en in de agrarische sector. Deze vrouwen zijn werkzaam in h u n eigen
bedrijf of in het bedrijf van h u n partner. Aangezien er in deze situaties geen
arbeidsovereenkomst bestaat, zijn zij niet verplicht verzekerd voor de Ziektewet. Dat betekent onder andere dat deze vrouwen in tegenstelling tot vrouwen
die werkzaam zijn in loondienst in geval van ziekte, alsmede in verband met
zwangerschap en bevalling2 geen uitkering voor inkomstenderving ontvangen
via de (verplichte) Ziektewetverzekering. Vrouwen in loondienst zijn wel verzekerd voor de Ziektewet. In verband hiermee hebben zij in de periode rond de
bevalling recht op een ziekengelduitkering ongeacht of zij arbeidsongeschikt
zijn.
In het kabinetsstandpunt 3 betreffende het rapport "Loon naar werken" van de
"Commissie meewerkende vrouw In het eigen bedrijf heeft het kabinet zich
ondermeer uitgesproken voor het in de Ziektewet creëren van een recht op
zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die na toetreding tot de vrijwillige Ziektewetverzekering (VZW) zwanger worden. Dat is met Ingang van 2
maart 1990 gerealiseerd 4 .
Naast het scheppen van de mogelijkheid van aanspraken op een zwangerschaps- en bevallingsverlof is ook het toelatingsbeleid veranderd. In dit verband is van belang E.G.-richtlijn 8 6 / 6 1 3 van december 1986 5 . Op grond van
die richtlijn zijn bedrijfsverenigingen, de organen die met de uitvoering van de
Ziektewet zijn belast, verplicht vrouwen die zelfstandig een bedrijf of beroep
uitoefenen of meewerken in het bedrijf van h u n partner, de mogelijkheid te
bieden om op grond van de Ziektewet een VZW af te sluiten. Voorheen bestond
deze mogelijkheid maar bij een beperkt aantal bedrijfsverenigingen.
Dit onderzoek vloeit voort uit het feit dat de toenmalige Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Vaste Kamercommissie voor het
Midden- en Kleinbedrijf van deTweedeKamer*heeft latenweten dat het naar zijn

1 Inclusiefvrouwenuitdevrijeberoepen.
2 Rechtopziekengelduitkeringinverbandmetbevallingisgeregeldindeziektewet
3 KamerstukII.(24-6-1988) 1987/88. 19622, nr.4, paragraaf 3.4
4 Vfetvan22februari1990.Staatsblad 98
5 Zieparagraaf 1.2.4
6 HandelingenUCV39. (8-3-1989) 1988/89,blz.39.9
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mening voor de hand ligt om eerst het effect van de thans geldende regeling af
te wachten. Na twee jaar zou dan worden bekeken of de VZW een voldoende
oplossing biedt als verzekering voor het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op grond van de gegevens over de feitelijke deelname van vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende vrouwen aan de VZW kan nadere besluitvorming plaatsvinden.
Voor de evaluatie van de VZW is aan het Landbouw-Economisch Instituut en
het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf gevraagd een
onderzoek te doen.
Het doel van het onderzoek is informatie te leveren ten behoeve van de evaluatie van de nieuwe regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor
(mede)ondernemende en meewerkende vrouwen In de land- en tuinbouw en in
het midden- en kleinbedrijf.
Het onderzoek dient inzicht te geven in de omvang van het aantal vrouwen dat
formeel gezien in aanmerking komt voor de verlofregeling via de VZW, de mate
van bekendheid van de VZW, de mate van deelname aan de VZW en de
redenen om al dan niet een VZWaan te vragen.

1.2 Ziektewet, zwangerschap en bevalling
1.2.1 Situatie tot 2 maart 1990
Voor zelfstandige en meewerkende vrouwen bestond er voor 2 m a a r t 1990
geen wettelijke regeling voor het recht op verlof bij zwangerschap en bevalling.
Dit aspect werd ook behandeld in het in 1986 verschenen rapport "Loon naar
werken" van de "Commissie meewerkende vrouw in het eigen bedrijf. Mede
naar aanleiding van dit rapport werd In 1987, alvorens tot een eventuele regeling over te gaan, besloten een onderzoek te verrichten naar de behoefte aan
een zwangerschaps- en bevallingsverlof(regeling) voor zelfstandige en meewerkende vrouwen in het midden- en kleinbedrijf en in de agrarische sector (Blom
et al.. 1989).
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:
- voor de meeste vrouwen geldt dat ze weinig of geen mogelijkheden hebben
om een verlofperiode rond de bevalling te nemen. Dit heeft financiële, organisatorische en/of praktische oorzaken;
- een groot deel van de vrouwen werkt door tot bijna aan de bevalling en gaat
n a een zeer korte rustperiode weer aan de slag. Veel vrouwen vinden dat ze
te weinig tijd hebben om bij te komen en te wennen aan de nieuwe situatie;
- een ruime meerderheid van de vrouwen is voor een regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.
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1.2.2 Recentewijzigingen inde Ziektewet
Zoals opgemerkt in paragraaf 1.1 is met ingang van 2 maart 1990 de nieuwe
regeling van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering Ziektewet in werking
getreden. Deze nieuwe regeling houdt op een aantal punten een wijziging in
ten opzichte van de tot dan toe geldende regeling, namelijk:
- verlenging van de verlofperiode met vier weken;
- het verlof duurt tenminste zestien weken, ongeacht de bevallingsdatum;
- de ziekengeldperiode kan flexibel worden opgenomen, vanaf zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vrouwen die doorwerken tot vier
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum hebben n a de bevalling nog
recht op een verlofperiode van twaalf weken;
- alle ziektedagen, ongeacht de oorzaak, in de zes weken voor de vermoedelijke
bevallingsdatum tellen mee voor de verlofperiode;
- blijft de vrouw n a de verlofperiode arbeidsongeschikt, als gevolg van de
zwangerschap of bevalling, dan wordt de uitkeringstermijn verlengd met
maximaal 52 weken na het einde van het verlof;
- vrijwillig verzekerde vrouwen hebben op gelijke voet aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsuitkering als de verplicht verzekerde vrouwen.

1.2.3 Mogelijkheden tot opneming in de V Z W
In de Ziektewet is de mogelijkheid geopend om een VZWaf te sluiten.
Er zijn twee vormen van vrijwillige verzekering:
1. de vrijwillige verzekering als voortzetting van de verplichte Ziektewetverzekering, ook wel genoemd de verplicht-vrijwillige Ziektewetverzekering1;
2. de zogeheten onverplicht-vrijwillige Ziektewetverzekering ook wel genoemd
de vrtjwilllge-vrijwilligé of persoonlijke Ziektewetverzekering2.
In de Ziektewet is aangegeven welke personen voor de onder 1. genoemde
vorm van de vrijwillige verzekering in aanmerking komen. Indien deze personen aan de voor die verzekering gestelde voorwaarden voldoen dan is de bedrijfsvereniging verplicht hen, zonder voorafgaande medische keuring, tot de
vrijwillige verzekering toe te laten. Onder meer geldt dat voor werknemers die
zich na afloop van het dienstverband als zelfstandigen (gaan) vestigen of in het
bedrijf van h u n partner gaan meewerken.
Naast deze verplichte vorm van toelating tot de vrijwillige verzekering kent de
Ziektewet de bedrijfsvereniging de bevoegdheid toe om personen die niet voor
de onder 1. genoemde verplicht vrijwillige verzekering in aanmerking komen,
tot de onder 2. genoemde onverplicht vrijwillige verzekering toe te laten.

1 Artikel 64.eerste en tweedelidvan deZiektewet
2 Artikel 64. derde hdvande Ziektewet
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1.2.4 E.G.-richtlijn 86/613 in relatie tot de V Z W
De EG-richtlijn 8 6 / 6 1 3 , richt zich op gelijke behandeling van zelfstandig
werkzame mannen en vrouwen en op de bescherming van het moederschap.
Deze richtlijn is zowel voor het midden- en kleinbedrijf als voor de land- en
tuinbouw van toepassing. Voor de sociale zekerheid is met name artikel 6 van
de genoemde richtlijn van belang 1 . Het gaat er hierbij om dat als er een stelsel
van sociale zekerheid is waarbij mensen zich vrijwillig k u n n e n verzekeren,
iedereen moet worden toegelaten.
De richtlijn heeft ertoe geleid dat alle bedrijfsverenigingen gebruik maken van
de h u n op grond van artikel 64, lid 3 gegeven bevoegdheid om, n a medische
keuring, ook zelfstandige vrouwen en meewerkende partners toe te laten tot
de VZW, zonder dat deze voorheen verplicht verzekerd hoefden te zijn.

1.2.5 Uitvoering envoorwaarden V Z W voor zelfstandige en meewerkende
vrouwen
toelatingsvoorwaarden
Toelating tot de VZW geschiedt door de bedrijfsverenigingen. Door de bedrijfsverenigingen wordt bij toelating tot de VZW onderscheid gemaakt tussen personen dievoorheen verplicht verzekerd waren en personen die dat niet waren*.
Ex-verplicht verzekerden - mannen en vrouwen - die als zelfstandige een bedrijf of beroep (gaan) uitoefenen of mee (gaan) werken in het bedrijf van h u n
partner worden toegelaten tot de VZWals zij3:
- binnen één maand na het einde van de verplichte verzekering een verzoek tot
toelating tot de verplicht-vrijwillige Ziektewetverzekering hebben ingediend;
- en gedurende de laatste drie Jaar voor het einde van de verplichte verzekering, onafgebroken verplicht verzekerd zijn geweest;
- enjonger dan 65jaar zijn.
Zijworden de verplicht vrijwillig verzekerden genoemd.
Voor personen - mannen en vrouwen - die nooit voor de Ziektewet verzekerd
zijn geweest of niet voldoen aan de criteria om als ex-verplicht verzekerde tot
1. Artikel 6 bepaalt dat, indien ervoorzelfstandigen een op eigen bijdragen gebaseerd stelsel van sociale zekerheid
bestaat, deIJd-Statende nodige maatregelen moeten nemen, opdat echtgenoten van zelfstandigen die,anders dan
als loontrekkendenof alsvennoot, aan de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige deelnemen, zich opvrijwillige basis en tegen betaling van een eigen bijdrage kunnen aansluiten bij een stelsel van sociale zekerheid,
indien zij geen bescherming genieten uit hoofde van het stelsel van sociale zekerheid, waarvoor de zelfstandige in
aanmerking komt.
2 De gegevens over de uitvoering en voorwaarden van de VZWzijn ontleend aan informatie die verkregen is aan de
handvan een schriftelijke enquêtebij de BV-TAB(Bedrijfsvereniging voorTabakverwerkende enAgrarischeBedrijven, Detam (Bedrijfsvereniging voor Detailhandel. Ambachten en Hulsvrouwen). Bedrijfsverenigingvoor het Bakkersbedrijf, BVde Samenwerking (Bedrijfsvereniging voorhet Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in
Vlees en de Pluimveeslachterijen), BVG (Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen), Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen en BV Horeca
(Bedrijfsvereniging voorHotel-, Restaurant-, Café-, Pension- enAanverwante Bedrijven).
3 Artikel 64, eersteen tweede lidvandeZiektewet
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de VZW toegelaten te worden, gelden andere voorwaarden 1 . Voor toetreding tot
de vrijwillig-vrijwillige Ziektewetverzekering geldt eveneens dat menjonger dan
65Jaar moet zijn. Toelating tot die vrijwillige verzekering vindt plaats n a medische (goed)keuring. Bij sommige bedrijfsverenigingen wordt tevens een minimale verzekeringsperiode (5jaar) noodzakelijk geacht. In het verzekeringsjargon worden zij de vrijwilligvrijwillig verzekerden genoemd.
In het algemeen geldt dat bedrijfsverenigingen met betrekking tot de weigeringsbevoegdheid de aanbevelingen opvolgen van de Federatie van Bedrijfsverenigingen 2 .
Een bedrijfsvereniging kan bij de vrijwillig vrijwillig verzekerden een uitkering
voor zwangerschap en bevalling weigeren als bij de medische keuring blijkt
dat de vrouw op het moment van toetreding tot de VZW al zwanger is. In zo'n
geval wordt de aanvraagster wel toegelaten tot de Vrijwillige' VZWmaar wordt
in de verzekeringsovereenkomst een clausule opgenomen dat geen ziekengeld
wordt verstrekt Inverband met bevalling3. Bij een eventuele volgende zwangerschap wordt wel een uitkering betaald.
kosten
In de Ziektewet is bepaald dat de premie van de verplicht-vrijwillige Ziektewetverzekering gelijk is aan de premie van de verplichte Ziektewetverzekering*.
De premie is afhankelijk van het risico waarmee ondernemers en werknemers
in een bepaalde sector ofbranche te maken hebben. Voor de vrijwillige-vrljwillige Ziektewetverzekering kunnen bedrijfsverenigingen zelf de premie vaststellen. Door bijna alle bedrijfsverenigingen wordt bij de vrijwillige-vrijwilllge Ziektewetverzekering dezelfde premie gehanteerd als die voor de verplichte verzekering.
De premiepercentages variëren van 2 à 3% in de dienstverlenende branches
tot ruim 10% in de agrarische sector. Dit percentage wordt betaald van het
bruto verzekerde dagloon. De aanvrager bepaalt zelf het bruto te verzekeren
dagloon. Dit kan uiteenlopen van ƒ 90,- tot ƒ 274,- per dag op basis van een
acht-urige werkdag. Als voorwaarde voor de bepaling van het te verzekeren
dagloon geldt dat het verzekerde dagloon in verhouding moet staan tot de verdien-capaclteit.
De kosten van de VZWmoeten geheel worden betaald door de verzekerden. Dit
in tegenstelling tot werknemers in loondienst, waarbij de werkgever een deel
van de kosten van de Ziektewet op zich neemt.
Bij zwangerschap en bevalling heeft men recht op uitkering gedurende tenminste 16 weken gebaseerd op het verzekerde dagloon. De uitkering bedraagt
1 Artikel 54 van de Ziektewet. De voorwaarden zijnneergelegd in het ziekengeldreglement van de bedrijfsvereniging
2 Circulaire NR.C757 dd30 november 1983.van deFederatievan Bedrijfsverenigingen
3 Inmiddels Is in het wetsvoorstel terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (kamerstuk II, 1990/91, 22228,
nrs. 1-2) voorgesteld om ongeschiktheid tot werken wegens zwangerschap en bevalling bij aanvangvan de verzekeringgeengrond meer tedoenzijnom ziekengeld teweigeren.Ditzou betekenen datvrouwen die al zwangerzijn
welin aanmerkingkomenvooreen uitkering.
4 Artikel 68, tweedelidvan deZiektewet
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100% van het verzekerde dagloon.
Om Inzicht te krijgen In de kosten versus de opbrengsten van de VZW zijn In
bijlage 1 rekenvoorbeelden opgenomen waarbij uitgegaan wordt van verschillende premiepercentages.

1.2.6 V Z W versusandere vormen van verzekering
Vóór de wijziging in de Ziektewet konden meewerkenden en zelfstandigen alleen aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering als zij
tijdens het begin van hun zwangerschap nog verplicht verzekerd waren.
Vanaf 2 maart 1990 geldt dat ook vrijwillig verzekerde zelfstandige en meewerkende vrouwen recht hebben op een uitkering voor inkomstenderving van tenminste 16weken, ongeacht ofzij arbeidsongeschikt (ziek) zijn.
Andere verzekeringsvormen zoals het hebben van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (in het vervolgAOV) of een lidmaatschap van een bedrijfsverzorgingsdienst (ABVD, alleen in de agrarische sector), geven bijna altijd pas recht op een uitkering c.q. vervanging tegen gereduceerd tarief indien
er sprake is van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling1.
Arbeidsongeschiktheid dient medisch aangetoond te worden. Indien men geen
doktersverklaring van ziekte door zwangerschap en/of bevalling heeft, wordt
geen uitkering betaald.
Bedrijfsverzorgingsdiensten hanteren wat betreft het aantonen van arbeidsongeschiktheid een wat soepeler beleid dan particuliere verzekeringsmaatschappijen. Vaak volstaat men bij het toepassen van het gereduceerd tarief met de
ziekteverklaring door het lid zelf.Alleen bij twijfel wordt om een doktersverklaring gevraagd.
Bij AOV-en verschillen de voorwaarden waaronder verzekeraars uitkeren in
geval van arbeidsongeschiktheid door zwangerschap en bevalling. Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel (84%) van de verzekeraars alleen uitkeert
Indien de vrouw 100% arbeidsongeschikt is door complicaties die rechtstreeks
het gevolg zijn van zwangerschap en bevalling (Verhaak, 1990). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt meestal geen uitkering betaald.

1.2.7 Reacties op de V Z W
Bij de behandeling van het regeringsstandpunt over het rapport "Loon naar
werken" van de Commissie meewerkende vrouw in het eigen bedrijf is ingestemd met het voorstel van de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid om eerst het effect van de thans geldende regeling af te

1 Uitzonderingen - waarbij geen arbeidsongeschiktheid hoeft te bestaan - zijn de Goudsche verzekeringsmaatschappij die 50% van het verzekerde loon bij zwangerschap en bevalling uitkeert en bedrijfsverzorgingsdiensten
in Zeeland die gedurende een periode (12weken) rond de bevalling de mogelijkheid van vervanging tegen gereduceerd tariefbieden.
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wachten 1 . Na tweejaar zou dan worden bekeken of de VZWeen voldoende oplossing biedt als verzekering voor het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op grond van de gegevens over de feitelijke deelname van vrouwelijke
zelfstandigen en meewerkende vrouwen aan de VZW zal nadere besluitvorming kunnen plaatsvinden.
Bij de debatten over de wijziging van de Ziektewet is gesproken over de vraag
in hoeverre de overheid uit preventief oogpunt van bescherming van moeder
en kind wel kan volstaan met een vrijwillige verzekering. Overwogen is of niet
eerder een verplichte volksverzekering noodzakelijk is2.Als mogelijk verplichte
volksverzekering is vooral aan de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
gedacht. De premie voor de Ziektewet wordt grotendeels door werkgevers betaald, de kosten van een verzekering voor meewerkende en zelfstandige vrouwen zullen deze vrouwen zelf moeten opbrengen. De vraag wordt dan of vrouwen zich wel vrijwillig zullen verzekeren voor het recht op een uitkering bij
zwangerschap en bevalling. Naast de kosten van de VZWvoor de verzekerde
vrouwen is ook de onbekendheid van de VZWonderjonge zelfstandige en meewerkende vrouwen als bezwaar aan de orde geweest. Om de bekendheid van
de VZW te vergroten is een motie aangenomen, waarin aan verschillende
betrokken ministeries gevraagd is eenvoorlichtingscampagne te starten 3 .

1.3

Onderzoeksvragen enfaseringvan het onderzoek
Het doelvan het onderzoek is feitelijke gegevens te leveren omtrent de bekendheid en het gebruik van de VZW bij (mede)ondernemende en meewerkende
vrouwen in de land- en tuinbouw en het midden- en kleinbedrijf. Bij het
uitwerken van het onderzoeksdoel is een viertal onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Hoe groot is de populatie van zelfstandig werkende en meewerkende
vrouwen die formeel het recht hebben zich vrijwillig via de Ziektewet te
verzekeren voor het recht op verlof bij zwangerschap en bevalling?
2a. In hoeverre is de mogelijkheid van het afsluiten van een VZWbij vrouwen
bekend?

1 Handelingen UCV,(8-3-1989) 1988/89, blz 39.9
2 Handelingen UCV,(8-3-1989) 1988/89. blz39.9;
Kamerstuk II. 1988/89, 21106, nr.5:
Kamerstuk II. 1989/90, 21106, nr.8;
TweedeKamer,Zwangerschaps- enbevallingsverlof, TK25, 20/12/1989
3 MotievanNieuwenhovenen anderen, (TweedeKamer, 1989/90, 21106, nr. 14enhandelingenTweedeKamer,
21 december 1989,blz. 26-1160, 2e kolom)
HandelingenEersteKamer,20 februari 1990,blz. 13-475, 2e kolom
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2b. In hoeverre hangt de bekendheid van de VZW samen met persoons-, arbeids- en bedrijfskenmerken 1 ?
3a. Hoeveel vrouwen hebben een VZW afgesloten of zijn het op korte termijn
van plan?
3b. Welke motieven spelen een rol om wel of geen VZWaan te vragen?
3c. Hoeveel vrouwen hebben een AOV en/of lidmaatschap bij de bedrijfsverzorgingsdienst afgesloten?
3d. In hoeverre hangt het verzekerd zijn samen met persoons-, arbeids- en bedrijfskenmerken?
4. Stellen de beschikbare voorzieningen (VZW,AOV,ABVD) vrouwen in staat
een voldoende lange periode van rust rond de bevalling te nemen?
De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de opzet en
uitvoering van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk
5 komen de resultaten van het onderzoek aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt
ingegaan op de bekendheid van de regeling. In hoofdstuk 4 wordt Inzicht
gegeven in de mate van en de motieven tot deelname aan VZW. In hoofdstuk 5
komt het gebruik van zwangerschaps- en bevallingsverlof door vrouwen die
bevallen zijn n a 1januari 1990 aan de orde.
Een lijst met afkortingen is opgenomen in bijlage 2.

1 Persoonskenmerken dulden op de mogelijkheid van zwangerschap en bevalling en het lnformaüezoekgedrag van
de respondenten. Persoonskenmerken kunnenzijn:leeftijd, opleiding, kindertal, wens omin de toekomst kinderen
tekrijgen;
Arbeldskenmerken zijnvan belang bij de vervanging van werkzaamheden van vrouwen. Arbeldskenmerkenkunnen zijn:juridische positie (zelfstandig of meewerkend), arbeidsuren voor het bedrijf, mede in loondienst werkzaamzijnde;
Bedrijfskenmerken hebben met name betrekking op de (financiële) mogelijkheden tot vervanging. Bedrijfskenmerken kunnen zijn: omvang van het bedrijf, branche/bediijfstypc en oordeel over de financiële positie van het
bedrijf.
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2

Opzet en uitvoering van het onderzoek

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de onderzoeksmethode en de samenstelling van de onderzoekspopulatie, steekproef en response.
Op grond van de gegevens over de onderzoekspopulatie kan een schatting gemaakt worden van de totale populatie van meewerkende en zelfstandige vrouwen die de mogelijkheid heeft zich vrijwillig te verzekeren voor de Vrijwillige
Ziektewet (VZW) ten behoeve van een zwangerschaps- en bevallingsverlof (onderzoeksvraag 1).
De samenstelling van de response ten opzichte van de onderzoekspopulatie
geeft aan in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek als representatief mogen worden beschouwd voor meewerkende en zelfstandige vrouwen die ten behoeve van een zwangerschaps- en bevallingsverlof in aanmerking komen voor
de VZW.

2.2

Onderzoeksmethode
Gezien de onderzoeksvragen die een antwoord moeten geven op de mate van
landelijke bekendheid en gebruik van de VZW door meewerkende en zelfstandigevrouwen, ligt een kwantitatieve onderzoeksmethode voor de hand.
De dataverzameling zou daarbij in principe via de gegevens van de bedrijfsverenigingen kunnen verlopen, omdat via hen de deelname aan de VZW plaatsvindt. In de praktijk blijken deze gegevens voor dit onderzoek niet toereikend
te zijn, omdat meestal geen onderscheid wordt gemaakt n a a r verplichte en
vrijwillige VZW en naar geslacht. Verder ontbreken gegevens over de bekendheid van de VZW en de motivatie om al of geen VZW aan te vragen. Om deze
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het nodig om de betreffende
vrouwen zelf te enquêteren.
Omdat al eerder verkennend onderzoek naar de behoefte aan een zwangerschapsverlofregeling is gedaan, was het mogelijk een voorgestructureerde
schriftelijke vragenlijst op te stellen (Blom et al., 1989). Een schriftelijke enquête biedt als voordeel dat in een korte tijd een relatief groot aantal gewenste
respondenten kan worden bereikt.
In de schriftelijke enquête is naast persoons-, bedrijfs- en arbeidskenmerken
gevraagd n a a r de bekendheid en het gebruik van de VZW, de motieven voor
het al of niet te verzekeren voor de VZW en het gebruik van zwangerschapsen bevallingsverlof vanaf 1990. In bijlage 5 is de vragenlijst voor de land- en
tuinbouw opgenomen. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn nagenoeg dezelfde
vragen gesteld.
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2.3

Onderzoekspopulatie en steekproef

2.3.1 Onderzoekspopulatie
De categorie vrouwen die de mogelijkheid heeft zich vrijwillig te verzekeren,
betreft de zelfstandig werkzame vrouwen al of niet in een samenwerkingsverband, de meewerkende vrouwen in het bedrijf van de partner met wie zij ook
samenwonen en de vrouwen die minder dan drie dagen per week In de huishouding bij een particulier werken 1 . De groep mogelijke verzekeringsnemers is
in het onderzoek verder beperkt tot vrouwen van 40jaar ofjonger, omdat Juist
zij het meest gebruik zullen (of willen) maken van een zwangerschaps- en
bevallingsverlof.
De vrouwen die werkzaam zijn in de huishouding, zijn in het onderzoek niet
meegenomen. Zij zijn meestal niet als werkneemster geregistreerd. Ook alphahulpen die in de huishouding voor een hulpbehoevende werken, zijn niet in
het onderzoek betrokken. Zij hebben een andere rechtspositie dan zelfstandigen en werknemers 2 . Het onderzoek heeft betrekking op land- en tuinbouw en midden- en kleinbedrijf, inclusief vrije beroepen. De onderzoekspopulatie is beperkt tot vrouwen die In een persoonlijke onderneming werkzaam
zijn, dat wil zeggen In een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder
firma.
In 1991 waren er volgens de landbouwtelling van het CBS 58.700 meewerkende echtgenotes in de land- en tuinbouw en 9.700 vrouwelijke ondernemers.
Daarvan waren er naar schatting 12.000 meewerkende echtgenotes en 2.000
vrouwelijke (mede)ondernemers 40 jaar of jonger 3 . De meeste vrouwen zijn
werkzaam In de veehouderij.
In 1990 waren er volgens de enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS in
het midden- en kleinbedrijf naar schatting ruim 65.000 meewerkende vrouwen en 135.000 vrouwelijke ondernemers werkzaam.
Op basis van een EIM-bewerking van de gegevens uit de arbeidskrachtentelling (AKT, CBS, 1979) blijkt dat 48% van de vrouwen werkzaam In het midden- en kleinbedrijf 40 jaar ofjonger is (Meijer, et al., 1984). Dit betekent dat
1 Opgrond van het feit dat zij opminder dan drie dagen perweek huishoudelijke werkzaamheden verrichten, zijn
zeniet verplichtverzekerdvoorZW.ZfW.WAO enWW.
2 BIJwet is geregeld dat zijvlabemiddeling van de gezinsverzorging moeten zijn aangesteld en dat zijmaximaal 12
uur opminderdan 3 dagenperweek mogenwerken. Doorhet stellenvan deze voorwaarden kangebruik gemaakt
wordenvaneenaantal wettelijke uitzonderingsbepalingen die o.a. ompliceren dat de alpha-hulpnietverplichtverzekerd iskrachtens de ZW,ZfW,WAOen deWW.
3 Eris hier sprake van een schatting omdat in de landbouwtelling wel het geslacht van dewerkenden, maar alleen
de leeftijd van het oudste bednjfshoofd staat geregistreerd.Aangezien dit in de meeste gevallen een man is. is de
leeftijd van meewerkende en mede-ondernemende vrouwen niet bekend. Van zelfstandig vrouwelijke bedrijfshoofden is deleeftijd wel bekend.
Opgrond van de gegevens uit de landbouwtelling is het niet mogelijk om rekening te houden met de situatie van
bedrijfshoofden uit meerdere generaties, waarbij het tweede bedrljfshoofd 40jaar ofJongeris en zelf een vrouw is
of een vrouwelijke partner heeft die in het bedrijf werkt. Het aantal vader/moeder-dochtermaatschappljen is
echterklein,vader/moeder-zoonmaatschappijen waarbijdezooneenvrouwelijke partnerheeft, komenvakervoor.
Onderzoek binnen het LEIwijst echteruit dat het aantal arbeidsurenvan dezevrouwelijke partners ophetbedrijf
kleinis (Blom enHillcbrand.invoorbereiding).
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er naar schatting 32.500 meewerkende vrouwen en 63.500 vrouwelijke ondernemers In het midden- en kleinbedrijf 40jaar ofjonger zullen zijn1. De meeste
vrouwen zijn werkzaam in de handel (detailhandel en consumentverzorgend
ambacht) en de horeca. Ziehiervoor ook tabel 2.1:
Tabel 2.1 Schatting v a n h e t a a n t a l meewerkende e n o n d e r n e m e n d e vrouwen die 4 0j a a r ofjonger zijn
In d e land- e n t u i n b o u w en het midden- e n kleinbedrijf
Bedrijfstype/sector
land- en t u i n b o u w
- melkveehouderij
- intensieve veehouderij
- (glas)tuinbouw
- akkerbouw
(lncl. gecombineerde
bedrijven)
totaal

meewerkend

ondernemend

totaal

4.000
3.600
2.900
1.500

400
800
500
300

4.400
4.400
3.400
1.800

12.000

2.000

14.000

midden- e n kleinbedrijf 1
(schatting) 1
4.000
2.000

5.500
1.000

9.500
3.000

20.000
1.500

20.500
1.000

40.500
2.500

zak. dienstverlening
- overig*
totaal

3.000
2.000
32.500

16.500
19.000
63.500

19.500
21.000
96.000

Totaal

44.500

65.500

ÏIO.OOO

- Industrie
- bouw
- handel/horeca/
reparatie
- transport
- banken/verzekering

Bron: landbouwtelling, 1991; EIM-bewerking e n q u ê t e beroepsbevolking, 1990

Samenvoeging van de populaties uit de land- en tuinbouw en het midden- en
kleinbedrijf leidt er toe dat naar schatting 110.000 meewerkende en ondernemende vrouwen die 40jaar ofjonger zijn formeel de mogelijkheid hebben zich
via de VZWvijwillig te verzekeren voor het recht op een uitkering bij zwangerschap en bevalling.

2.3*2 Steekproef
Via de landbouwtelling van het CBS worden jaarlijks van alle agrarische
bedrijven gegevens verkregen 4 . Vanwege het integrale karakter van de land1 Aangenomen is dat het aandeel meewerkenden vrouwen en het aandeel vrouwelijke ondernemers dat 40jaar of
jonger ianiet veel laveranderd tussen 1979en 1990.
2 Bij de schattingvan de aantallen is de indelingIn economische sectoren van het CBS aangehouden.
3 Enkele beroepsgroepen die onder de categorie "overig"vallen zijn: onderwijs (particuliere opleidingen), sociaalcultureleinstellingen (bibliotheken, musea), sport en recreatie (sportverenigingen) en overige dienstverlenende bedrijven (kappers, schoonheidsspecialistes).
4 Deelname aan dejaarlijkse telling van land- en tuinbouwbedrijven is verplicht voor alle bedrijfehoofdenmet een
bedrijf groter dan 10 standaardbedrijfseenheden (sbe). Dit betekent bijvoorbeeld voor een melkveehouderijbedrijf
dat erminimaal 3 koeien metbijbehorend grasland enjongveemoeten zijn.
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bouwtelling Is deze representatief voor de onderzoekspopulatie. Uit de telling
van 1989 Is een aselecte steekproef van bedrijven getrokken, waarin alle landen tuinbouwtakken vertegenwoordigd zijn. Getrokken Is uit alle agrarische
bedrijven met een bedrljfshoofd dat In 1989 38jaar ofjonger was en waar een
meewerkende echtgenote aanwezig Is of waar een vrouw als (mede)bedrijfshoofd staat geregistreerd.
De verwachting was dat bij de bekendheid en deelname aan de VZW de juridische positie van vrouwen een belangrijke rol zou spelen. Op grond van h u n
positie in het bedrijf zouden vrouwelijke (mede)bedrijfshoofden beter bekend
kunnen zijn met de VZW en zich derhalve misschien eerder verzekeren dan
meewerkende vrouwen doen. In paragraaf 2.3.1 is aangegeven dat het aantal
vrouwelijke (mede)bedrijfshoofden n a a r verhouding klein is. Om voldoende
(medejbedrijfshoofden in de steekproef te krijgen, is bij het trekken van bedrijven vooraf geselecteerd op deJuridische positie van vrouwen.
Om 500 respondenten te krijgen die meewerken in het bedrijf is - uitgaande
van een response van 50 tot 60% - een steekproef getrokken van 900 bedrijven
waar een meewerkende echtgenote aanwezig is. De steekproef Is aangevuld
met 225 aselect getrokken bedrijven waar een vrouwelijk (mede)bedrijfshoofd
aanwezig is.
In tegenstelling tot de land- en tuinbouw waar alle bedrijven in één centrale
bedrijventelllng opgenomen zijn, bestaat het midden- en kleinbedrijf uit een
diversiteit aan beroepsgroepen zonder één centraal gegevensbestand. Wel
bestaan er per beroepsgroep centrale gegevensbestanden. Om recht te doen
aan de diversiteit, zijn verschillende subgroepen onderscheiden. Gekozen is
voor die subgroepen waarin veel vrouwen werkzaam zijn, te weten: detailhandel, (consumentverzorgend) ambacht, horeca, zakelijke dienstverlening en vrije
beroepen.
Gegevens van vrouwen uit de detailhandel en het (consumentverzorgend) ambacht zijn verzameld via het Bedrijfssignaleringssysteem van het EIM (in het
vervolg BSS-bestand genoemd). Het BSS-bestand omvat een deel van de bedrijven uit de detailhandel en het (consumentverzorgend) ambacht. Alle 1620
bedrijven uit dit bestand waarvan het bedrljfshoofd - meestal de m a n - in
1991 40 jaar ofJonger was en met een meewerkende of (mede)ondernemende
echtgenote, zijn opgenomen In de steekproef.
Om vrouwen uit de horeca te benaderen, is een aselecte steekproef getrokken
uit het adressenbestand van het Bedrijfschap Horeca. Het bestand bevat alle
horecabedrijven en is dus representatief te noemen. Het is voor het Bedrijfsschap Horeca niet mogelijk vooraf een selectie naar leeftijd en geslacht van de
ondernemer en naar ondememingsvorm te maken. Om voldoende vrouwen te
vinden die aan de selectiecriteria voldoen is een steekproef van 4.000 bedrijven getrokken.
Om vrouwen te benaderen die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening is
gebruik gemaakt van steekproeven uit adressenbestanden van vrouwelijke
(medejondernemers bij het EIM (50 adressen) en bij de DataBank van de
22

Kamer van Koophandel in Woerden (180 adressen). In totaal zijn er 230 vrouwen uit de zakelijke dienstverlening aangeschreven.
Vrouwen uit de vrije beroepen zijn opgespoord via het adressenbestand van
vrouwen die hebben meegewerkt aan het vorige onderzoek naar de behoefte
aan een zwangerschapsverlofregeling (Nouws en Meljs-Appels, 1989). Het gaat
hierom 150 vrouwen.
Hoewel op grond van gegevens uit de onderzoekspopulatie een groter aantal
adressen van vrouwen uit de zakelijke dienstverlening verwacht mocht worden, is dit om onderzoekstechnische redenen - beschikbaarheid van databestanden - niet mogelijk gebleken.

2.4

Response

2.4.1 Mate van response
De schriftelijke enqute is begin mei 1991 verstuurd. Na het versturen van een
rappel, zijn halfjuni 1991 de gegevens van de response verwerkt. In totaal zijn
er in de land- en tuinbouw 1.124 en in het midden en kleinbedrijf 6.000
schriftelijke enqutes verstuurd naar zelfstandige en meewerkende vrouwen.
Bij de response wordt een onderscheid gemaakt naar de netto- en brutoresponse. BIJ de netto-response gaat het om het percentage vrouwen dat de
enquête ingevuld heeft teruggestuurd en aan de selectiecriteria voldoet, namelijk n a 1januari 1950 geboren zijnde, (mede) in het bedrijf werkend en waarvan de bedrijfsvorm een persoonlijke onderneming (eenmanszaak, maatschap
of firma) is. Bij de bruto-response wordt geen rekening gehouden met de
selectiecriteria.
De netto-response bedroeg voor de land- en tuinbouw 644 enqutes (57%) en
voor het midden- en kleinbedrijf 864 (14%). Het verschil tussen beide responsepercentages wordt voor een deel verklaard doordat bij een aantal adressenbestanden van het midden- en kleinbedrijf op voorhand geen gegevensbekend
waren over de selectiecriteria. De bruto-response voor het midden- en kleinbedrijf ligt daarom een stuk hoger als de netto-response (32%),maar blijft laag
ten opzichte van de netto-response in de land- en tuinbouw. Bij de verdere
rapportage van de onderzoeksresultaten wordt uitgegaan van de netto-response. In tabel 2.2 staat de netto-response per subgroep weergegeven:
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Tabel 2.2 Netto-response v a n vrouwen In land- en tuinbouw en het midden- en kleinbedrijf uitgesplitst
n a a r bedrijfstype c.q. sector enJuridische positie v a n de vrouw
Bed rijfsrype/sector

(mede)
ondernemend

meewerkend

totaal

land- en tuinbouw
- melkveehouderij
- Intensieve veehouderij
- (glasjtulnbouw
- akkerbouw
totaal

46
69
47
21
183 (28%)

171
149
86
55
4 6 1 (72%)

217
218
133
76
6 4 4 (100%)

midden- en kleinbedrijf
- detailhandel
- ambacht
- horeca
- zakelijke dienstverlening
- vrije beroepen
totaal

227
62
110
37
45
4 8 1 (56%)

221
62
90
2
9
3 8 3 (44%)

448
124
200
39
53
8 6 4 (100%)

Totaal land- e n tuinbouw
midden- e n kleinbedrijf

664

844

1508

In totaal bedraagt de netto-response dus ruim 1500 meewerkende en (mede)ondernemende vrouwen van 40Jaar ofjonger uit de land- en tuinbouw en het
midden- en kleinbedrijf, dat Is 1.4% van de geschatte totale populatie.

2.4.2 Samenstelling response
In de land- en tuinbouw is de totale populatie vrouwen gemiddeld wat jonger
(32 jaar) dan de steekproef van vrouwen in het midden- en kleinbedrijf (35
jaar). Vrouwen in de land- en tuinbouw hebben gemiddeld meer kinderen dan
vrouwen in het midden- en kleinbedrijf (lt: 2,5; mkb: 1,6). De wens om In de
toekomst (nog) kinderen te willen, is beperkt. Vrouwen in het midden- en
kleinbedrijf willen minder vaak (nog) kinderen d a n vrouwen in de land- en
tuinbouw (mkb: 17%; lt: 33%). De meeste vrouwen hebben een lagere beroepsopleiding (lt:62%;mkb: 58%).
De meerderheid van de vrouwen in de land- en tuinbouw is meewerkend echtgenote, ruim een kwart is zelfstandig (mede)-ondernemer. In het midden- en
kleinbedrijf werkt daarentegen ruim de helft als zelfstandig (mede)-ondernemer, een minderheid van de vrouwen is meewerkend echtgenote. Het gemiddeld aantal arbeidsuren in het bedrijf ligt in het midden- en kleinbedrijf hoger
dan In de land- en tuinbouw (mkb: 40 uur; lt: 25 uur). Vrouwen in de land- en
tuinbouw hebben echter vaker n a a s t h u n werk op het bedrijf ook nog een
baan buitenshuis (lt: 19%;mkb: 7%).
Bij de arbeidssituatie in het bedrijf speelt de partner een belangrijke rol. In de
land- en tuinbouw werken wat meer partners 20 u u r of meer In het bedrijf
Indeling naar beroepsgroep. Bij vergelijking van tabel 2.1 en tabel 2.2 wat betreft de Indelingin sectoren valt op
dat er verschillende Indelingen zijn gebruikt. De reden hiervoor is dat bij tabel 2.1 uitgegaan is van de IndelingIn
economische sectoren (CBS) en bij tabel 2.2 is uitgegaan van beroepsgroepen waarin relatief veel vrouwen werkzaam zijn enbeschikbare adressenbestanden.
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dan in het midden- en kleinbedrijf (lt: 89%; mbk: 79%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het midden- en kleinbedrijf vrouwen niet altijd een
huwelijkse relatie met de bedrijfspartner hebben, maar soms alleen een zakelijke (met name in de zakelijke dienstverlening en in de vrije beroepen).

2.5

Representativiteit
Om uitspraken te kunnen doen of de conclusies op basis van de response ook
van toepassing zijn op de hele onderzoekspopulatie, is het de vraag in hoeverre de response een representatieve afspiegeling vormt van de onderzoekspopulatie. Dezevraag bevat twee stappen, namelijk zijn de steekproeven een afspiegeling van de bedrijfstakken of sectoren in de onderzoekspopulatie en is de
response een afspiegeling van de steekproeven?
Voor de land- en tuinbouw zijn aselect twee steekproeven getrokken, namelijk
voor vrouwen die in de landbouwtelling als meewerkend echtgenote geregistreerd staan en voor vrouwen die als (mede)bedrijfshoofd geregistreerd staan.
Beide steekproeven zijn representatief voor de bedrijfstakken en de onderzoekspopulatie als geheel. Om een totaalbeeld te kunnen schetsen zijn beide
steekproeven later bij elkaar gevoegd. Daardoor zijn er naar verhouding meer
vrouwelijke bedrijfshoofden in de steekproef vertegenwoordigd (28%) dan in de
onderzoekspopulatie (14%). Mocht bij de mate van bekendheid en deelname
aan de VZW de juridische positie een belangrijke rol spelen, dan zou voor het
vertalen van gegevens uit de steekproef naar de onderzoekspopulatie weging
naar juridische positie moeten plaatsvinden. Bij het bespreken van de onderzoeksresultaten zalblijken dat dejuridische positie alleen bij de deelname aan
verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid -waaronder de VZW- een belangrijke rol speelt. Vanwege het geringe aantal verzekerden is echter afgezien van
weging.
De tweede vraag, In hoeverre de response een afspiegeling van de steekproef
is, is via de logit-methode geanalyseerd 1 . Via logit-analyse is onderzocht in
hoeverre er kenmerken bestaan waar de response ten opzichte van de nonresponse significant verschilt. In de landbouwtelling zijn de volgende relevante
gegevens bekend: Juridische positie en aantal arbeidsuren van vrouwen In het
bedrijf, leeftijd oudste bedrijfshoofd, bedrijfsomvang, bedrijfstype en provincie.
Vergelijking van de response met de non-response laat zien d a t er In de
response iets meer vrouwen van grotere bedrijven voorkomen en met meer
arbeidsuren op het bedrijf. De verschillen zijn echter klein, zodat de response
nagenoeg representatief voor de steekproef te noemen is.
Bij het midden- en kleinbedrijf is voor de horeca uit een representatief be1 Deloglt-methode wordt gebruikt om te bepalen welke kenmerken een rol spelen bij het verschil tussen (meestal)
twee verschillende toestanden van een variabele, in dit geval het al ofniet respondent zijn. Als eerste wordt dat
kenmerk in deanalyse betrokken dathetmeestbepalend Isvoorhetverschil tussen het al ofniet respondent zijn.
Hiervan wordt, bijsignificantie, de bijdrage berekend. Vervolgens wordtgekeken of er nog meer kenmerken aanwezigzijndieeen significante bijdrage leveren. Dekans datdeverschillenop toevalberustenmoet kleiner ofgelijk
aan 10%zijn (p-O.1).
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stand een aselecte steekproef getrokken. Deze steekproef is representatief. In
het BSS-bestand voor de sectoren detailhandel en (consumentverzorgend) ambacht komen naar verhouding meer oudere bedrijfshoofden voor. Door selectie op leeftijd is de steekproef wel representatief voor vrouwen tot en met 40
jaar. Voor de andere sectoren - zakelijke dienstverlening en vrije beroepen - is
gedeeltelijk gewerkt met adressenbestanden die niet representatief zijn.
Kijken we naar de Juridische positie van vrouwen, dan zijn er in de response
minder vrouwelijke (mede)-ondernemers vertegenwoordigd (56%) dan op grond
van de verdeling binnen de onderzoekspopulatie (65%) verwacht mocht worden. Dit kan deels verklaard worden uit het feit dat de sectoren zakelijke
dienstverlening en vrije beroepen relatief minder vaak in de steekproef vertegenwoordigd zijn dan in de totale populatie. Mocht bij de mate van bekendheid en deelname aan de VZWdejuridische positie een belangrijke rol spelen,
dan zal er wegingvan de gegevens plaatsvinden. Later zal blijken dat alleen bij
de deelname aan de VZW dejuridische positie een belangrijke rol speelt. Ook
hier heeft vanwege het geringe aantal verzekerden geen weging van gegevens
plaatsgevonden.
Aangezien er geen gegevens bekend zijn over de kenmerken van de non-response is geen vergelijking tussen de response en de steekproef mogelijk.
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3

Bekendheid vrijwillige ziekteverzekering

3.1

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de mate waarin de VZW bekend is bij zelfstandige en
meewerkende vrouwen in de land- en tuinbouw en het midden- en kleinbedrijf. Aangegeven wordt in hoeverre de VZWbij de respondenten bekend is en
waar de bekendheid mee samenhangt. Verder wordt inzicht gegeven in de wijze van informatieverspreiding en in de informatiebronnen waardoor vrouwen
op de hoogte zijn (gekomen) van de mogelijkheid tot het afsluiten van een VZW
(onderzoeksvraag 2).

3.2

Bekendheid V Z W
In de land- en tuinbouw en in het midden- en kleinbedrijf blijkt dat slechts
respectievelijk 47% en 41% van de vrouwen wel eens over de mogelijkheid van
de VZWheeft gehoord of gelezen.
Dat de VZWrecht geeft op een uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, is nog minder bekend. Van de vrouwen die van een VZW hebben gehoord
of gelezen, weet nog niet de helft (lt: 46%; mkb: 45%) dat ze via de VZW recht
hebben op een uitkering bij zwangerschap en bevalling. In totaal weet dus
slechts een vijfde van de vrouwen (lt: 22%;mkb: 18%)van de mogelijkheid van
een zwangerschaps- en bevallingsverlof via deelname aan deVZW.

3.3

Kenmerken vanvrouwen naar bekendheid V Z W
Zijn er nogverschillen tussen de respondenten ten aanzien van de bekendheid
met de VZW?
Er is onderscheid gemaakt in twee groepen: een groep vrouwen die wel bekend
is met de VZWen een groep vrouwen die niet bekend is met deVZW.
Beide groepen blijken nauwelijks van elkaar te onderscheiden te zijn1. Dat
geldt zowel voor de land- en tuinbouw als voor het midden- en kleinbedrijf. In
bijlage 3a en 3b is voor respectievelijk land- en tuinbouw en midden- en kleinbedrijf een overzicht te vinden van alle gevraagde kenmerken uitgesplitst naar
al of niet van de VZWgehoord hebbend en de totale response.
Zowel in de land- en tuinbouw als in het midden- en kleinbedrijf verschillen
beide groepen niet significant qua leeftijd, aantal kinderen en de wens om in
de toekomst nog kinderen te krijgen. De gezinssituatie is dus blijkbaar van
weinig invloed op de vraag of men met de VZWbekend is.Alleen qua opleiding
1 Develschillende variabelen zijngeanalyseerd vtadeChl-kwadraattoets. Getoetst Is meteen kans van 90%(p-O.1)
ofverdelingvan dewaardenvan een variabele bij de groepen wel en nietbekend metVZWovereenkomt danwel
significant verschilt. Onder een significantie wordtverstaan dat de gevonden verschillen tussen variabelen niet
berusten op toeval.
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is er bij vrouwen in de land- en tuinbouw verschil. Vrouwen die van een VZW
hebben gehoord zijn vaker hoger opgeleid.
Ook wat betreft de arbeidskenmerken is er weinig verschil injuridische positie
en het aantal arbeidsuren in het bedrijf. Het belang van de arbeidssituatie van
vrouwen is dus blijkbaar van weinig invloed op de vraag of men met de VZW
bekend is.Alleen bij het hebben van een baan buiten het bedrijf is er bij vrouwen in het midden- en kleinbedrijf verschil. Vrouwen die naast het werk op
het eigen bedrijf ook in loondienst werken (en dus al verplicht verzekerd zijn),
hebben vaker van de VZW gehoord.
Bij de bedrijfskenmerken is er geen verschil in bedrijfsomvang, de financiële
positie van het bedrijf en de aanwezigheid van personeel (waarvoor een verplichte Ziektewetverzekering is). De (financiële) mogelijkheden tot vervanging
zijn dus blijkbaar van weinig Invloed op de vraag of men met de VZW bekend
is. Alleen in de land- en tuinbouw verschillen beide groepen vrouwen qua bedrijfstype. Vrouwen die van een VZW hebben gehoord komen verhoudingsgewijs veel Inde akkerbouw en weinig in de tuinbouw voor.

3.4

Informatie over de V Z W

3.4.1 Verstrekte informatie
Vrouwen die wel en vrouwen die niet van de VZWhebben gehoord, blijken dus
nauwelijks op persoons-, arbeids- en bedrijfskenmerken van elkaar te verschillen. Waarschijnlijk hangt de onbekendheid met de VZW dan ook niet zozeer met de kenmerken van potentiële gebruikers samen, maar meer met de
informatieverspreiding door aanbieders. Het informatieaanbod is daarom nader geanalyseerd. Hierbij is gezocht naar bestaand materiaal en is telefonisch
navraag gedaan bij potentiële aanbieders.
Sinds de inwerkingtreding van de 'nieuwe' Ziektewet is door verschillende instanties en organisaties actie ondernomen om potentiële verzekeringnemers te
informeren. Bij een effectieve informatieverspreiding is echter niet zozeer de
hoeveelheid verstrekte informatie van belang, maar eerder de vraag of er ook
gericht aandacht voor de VZW is geweest en of de beoogde doelgroepen ook
zijn benaderd.
De uitvoeringsorganen van de Ziektewet, de bedrijfsverenigingen, hebben gericht aandacht aan de wetswijziging besteed door het plaatsen van artikelen
over de VZWIn het huisorgaan. Verder hebben ze Informatiemateriaal ontwikkeld en dit verspreid onder 'bekenden', d.w.z. ondernemers die aangesloten
zijn bij een bedrijfsvereniging. Het nadeel van informatieverspreiding via de
bedrijfsvereniging is dat slechts een beperkte groep van de ondernemers bereikt wordt, namelijk ondernemers die personeel in dienst hebben en ondernemers die al een VZW hadden afgesloten voor 2 maart 1990. De beoogde groep
vrouwen is dus niet specifiek door de bedrijfsverenigingen benaderd.
Bij de overheid is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
28

bekendheid gegeven aan de wijzigingen in de gehele Ziektewet. Men heeft een
informatiebrochure ontwikkeld welke o.a. via medische praktijken en de bedrijfsverenigingen is verspreid 1 . Er is geen gerichte voorlichting over de VZW
verstrekt en de beoogde groep vrouwen is ook hier niet specifiek benaderd.
Door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk het
midden- en kleinbedrijf en land- en tuinbouw, is geen gerichte voorlichting
over de VZWverstrekt. Er is in het bestaande voorlichtingsmateriaal over de
sociale,juridische en fiscale positie van zelfstandige en meewerkende vrouwen
aandacht geschonken aan de VZW, zij het dat de verstrekte informatie voor
meewerkende vrouwen onjuist en niet geactualiseerd is 2 .
Specifieke Informatieverstrekking over de VZW door belangenbehartigende en
ondersteunende organisaties voor zelfstandige en meewerkende vrouwen is in
de land- en tuinbouw vooral door de vrouwen- en jongerenorganisaties (de
Centrale van Plattelandsvrouwen en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) gebeurd. Naast informatieverstrekking via de eigen huisorganen heeft
men een brochure ontwikkeld en deze vla de agrarische vakbladen breed verspreid 3 . Door de hoge organisatiegraad van agrarische vrouwen en het grote
aantal lezeressen van agrarische vakbladen is hier sprake van een specifiek
doelgroepenbeleid. In het midden- en kleinbedrijf is door de startersbalie van
de Kamers van Koophandel en Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf bekendheid gegeven aan de VZW. Er is echter geen specifiek doelgroepenbeleid
gehanteerd.
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er slechts in
beperkte mate sprake Is geweest van een effectieve informatieverspreiding.

3.4.2 Bereik van de informatie
De meeste vrouwen die van de VZW hebben gehoord of gelezen, noemen meer
informatiebronnen.
In de land- en tuinbouw hebben zij hun informatie vooral gekregen uit agrarische vakbladen 4 . In het midden- en kleinbedrijf zijn het vooral de verzekeringsadviseur en/of boekhouder die als informatiebron hebben gefungeerd.
Verder hebben vrouwen uit beide onderzoeksgroepen (mede) van de verzekering gehoord vla familie, collega's, vrienden of kennissen. In feite zijn het dus
die informatiebronnen waar men een gemakkelijke, regelmatige of vertrouwde
contacten mee heeft. Verder blijkt d u s ook het belang van effectieve informatieverspreiding. De bedrijfsverenigingen en de overheid die wel infor1 WanneerbentUuitgerekend?Ministerievan SocialeZaken enWerkgelegenheid.DenHaag. 1990.
2 Meewerkende vrouwenkunnen zich namelijk ookverzekerenviadeVZWals hetbedrijfshoofd/ondernemer dit niet
doet. Zie Man en vrouw in een onderneming. Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij.DenHaag, september 1990.
3 Betaald Verlof. Bijlage bij de Boerderij.Vakblad voor de bloemisterij en Vakblad voor Groenten en Fruit. Centrale
vanPlattelandsvrouwenorganisaties en het NederlandsAgrarischJongeren Kontakt,mei 1991.
4 Infeite is hier sprake van enige overlap met de vrouwen- enJongerenorganisaties, omdat deze hun Informatiebrochurevladevakbladenverspreid hebben.
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matle over de VZW hebben uitgebracht, maar niet onder de specifieke doelgroepen hebben verspreid, worden weinig genoemd. Zie hiervoor tabel3.1:
Tabel 3.1 Verdeling v a n de r e s p o n d e n t e n n a a r g e b r u i k t e informatiebron v a n de VZW i n d e land- e n
tuinbouw en in h e t midden- en kleinbedrijf in %
Land- en
tuinbouw
(n=303)

Bronnen

collega's, familie, k e n n i s s e n
verzekeringsadviseur, b o e k h o u d e r
bedrijfsvereniging
vakbladen
landbouw-/branche-organisatie
vrouwenorganisatie
h u i s a r t s , verloskundige of a n d e r e
p e r s o n e n uit de medische sector
overheidsvoorlichting
overig
Totaal

3.5

Midden- e n
kleinbedrijf
(n=350)

25
17
3
34
7
7

27
37
12

1
4
2

1
6
6

100

100

•i

9
2

Conclusies
Ruim een jaar n a de veranderingen in de VZWheeft zowel in de land- en tuinbouw als in het midden- en kleinbedrijf nog niet de helft van de vrouwen gehoord van de mogelijkheid tot verzekering. Slechts een vijfde van de vrouwen
weet dat men via deelname aan de VZW recht heeft op een betaalde verlofperiode rond de bevalling.
Vrouwen diewel of niet van de VZWhebben gehoord, blijken zowel in de landen tuinbouw als in het midden- en kleinbedrijf nauwelijks op persoons-,
arbeids- en bedrijfskenmerken van elkaar te verschillen.
Waarschijnlijk hangt de onbekendheid met de VZW meer met de informatieverspreiding door potentiële aanbieders van de verzekering samen d a n met
kenmerken van vrouwen. De informatieverspreiding over de VZWonder de beoogde doelgroepen is slechts in een beperkte mate effectief geweest.
De informatie-overdracht heeft in de land- en tuinbouw vooral door vrouwenenjongerenorganisaties via agrarische vakbladen plaatsgevonden. De vrouwen
werkzaam in het midden- en kleinbedrijf hebben de informatie over de VZW
voornamelijk ontvangen via de verzekeringsadviseur en/of de boekhouder. De
informatie van de initiatiefnemers c.q. uitvoerders van de VZW, het Ministerie
van Sociale zaken c.q. de bedrijfsverenigingen is slechts in een zeer beperkte
mate bij de potentiële verzekeringsnemers terechtgekomen.

1 In de vragenlijst van het EIM is de informatiebron 'Vakblad" niet als aparte categorie opgenomen, waarschijnlijk
heeft een deel van de respondenten, die de informatie via een vakblad heeft vernomen, de categorie "brancheorganisatie" of"overig" aangekruist.
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GEBRUIK VAN VERZEKERINGEN
4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt Inzicht gegeven in de mate waarin zelfstandige en meewerkende vrouwen in de land- en tuinbouw en het midden- en klein-bedrijf
een verzekering voor inkomstenderving en/of arbeidsvervanging voor de periode rond de bevalling hebben afgesloten. Er wordt nader ingegaan op de kenmerken van de vrouwen en de motieven om al dan niet een dergelijke verzekering aan te gaan. Tevens wordt kort aandacht besteed aan de wijze van invullingvan een dergelijke verzekering (onderzoeksvraag 3).

4.2

Deelname aan verzekeringen
vrijwillige Ziektewetverzekering
In de land- en tuinbouw en het midden-en kleinbedrijf blijken vrouwen nauwelijks een VZW te hebben afgesloten. In de land en tuinbouw heeft 0.5% van
de vrouwen een dergelijke verzekering aangevraagd, in het midden- en kleinbedrijf heeft 2.5% een VZW aangevraagd. Hiervan behoren de meesten tot de
categorie van ex-verplicht verzekerden, de deelname van 'vrijwillig' vrijwillig
verzekerden is beperkt. De meeste verzekerden komen uit de detailhandel en
het ambacht. Van de 25 aanvragers uit de enqute zijn 22 vrouwen ook daadwerkelijk toegelaten tot de VZW1. Omgerekend naar de totale onderzoekspopulatie zijn er in de land- en tuinbouw naar schatting tussen de 30 en 60 vrouwen tot en met 40jaar die een VZWhebben aangevraagd en in het midden- en
kleinbedrijf tussen de 800 en 2.500 vrouwen. In totaal zal het aantal zelfstandige en meewerkende vrouwen die 40jaar ofjonger zijn met een aanvraag voor
de VZW dan naar schatting tussen de 800 en 2.500 liggen. Uit de landelijke
gegevens -van bedrijfsverenigingen werkzaam voor land- en tuinbouw en midden- en kleinbedrijf blijkt dat het aantal vrijwillig verzekerden (m/v) in 1990
ten opzichte van 1989 nauwelijks is toegenomen 2 . Het werkelijk aantal verzekerde vrouwen zal daarom eerder in de richting van het minimum van 800
vrouwen gaan, wat neerkomt op 1%van de onderzoekspopulatie. De conclusie
is dat het aantal vrouwen dat na wijziging van de Ziektewet tot de verzekering
is toegetreden bijzonder klein is.
Naast het geringe percentage vrouwen dat een VZWheeft aangevraagd, zijn er
onder vrouwen die van de VZW hebben gehoord, ook weinig die plannen hebben voor een dergelijke verzekering. Zowel in de land- en tuinbouw als in het
midden- en kleinbedrijf zegt twee derde hiervoor geen plannen te hebben en
1 Bij 1 vrouwIsde aanvraag afgewezen enbij2 vrouwenis deaanvraagnoginbehandeling.
2 Gegevens overhet aantal vrijwillig'vrijwilligverzekerde vrouwen ontbreken, omdat de meeste bedrijfsverenigingen
bij de registratie van het aantal vrijwillig verzekerden geen onderscheid maken naar geslacht en naar het Verplicht'vrijwilligofVrijwillig'vrijwilligverzekerd zijn.
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bijna een derde weet het nog niet. Slechts een klein aantal vrouwen zegt wel
plannen te hebben om de VZW aan te vragen (lt: 2%; mkb: 6%). De belangstelling voor deze verzekering is dus klein.
Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
en lidmaatschap bedritfsverzorgtng
De deelname aan andere verzekeringen die beperkte mogelijkheden bieden
voor een zwangerschaps- en bevallingsverlof is groter. Uit de enquête blijkt dat
8% van de respondenten in de land- en tuinbouw een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten en 14% lid is van een
bedrijfsverzorgingsdienst. In het midden- en kleinbedrijf heeft bijna een vijfde
(19%) van de vrouwen een AOV afgesloten. In het midden- en kleinbedrijf bestaan geen bedrijfsverzorgingsdiensten.
Het aantal vrouwen dat plannen voor genoemde verzekeringen heeft, is klein:
voor een AOV heeft 2% van de vrouwen in de land- en tuinbouw plannen en
10%van de vrouwen in het midden- en kleinbedrijf. Voor een lidmaatschap bij
de bedrijfsverzorgingsdienst heeft 4%van de vrouwen in de land- en tuinbouw
plannen.
In totaal neemt zowel in de land- en tuinbouw als in het midden- en kleinbedrijf een vijfde van de vrouwen deel aan de VZW, AOV of de bedrijfsverzorgingsdienst. Gezien het grote aantal uren dat vrouwen gemiddeld in het bedrijf
werken, is het aantal vrouwen dat verzekerd is voor inkomstenderving en/of
arbeidsvervanging gering te noemen. Het geringe aantal verzekerden is des te
opvallender, omdat de partners veel beter verzekerd blijken te zijn. In de landen tuinbouw heeft bijna 70% van de partners een AOV afgesloten1 en is 53%
lid van de bedrijfsverzorgingsdienst; in het midden- en kleinbedrijf heeft 59%
van de partners die in het bedrijf werken een AOV afgesloten.

4.3

Motieven voor de V Z W

4.3.1 Vrouwen die een VZW hebben aangevraagd
In de enquête is gevraagd naar de motieven om een VZW aan te vragen. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar motieven die met het oordeel van vrouwen over hun arbeidssituatie samenhangen en naar motieven die met het oordeel van vrouwen over de verzekering samenhangen. Bij de arbeidssituatie
gaat het vooral om motieven die duiden op het belang van de arbeidsinbreng
van vrouwen, bij de verzekering gaat het om motieven die dulden op het
belang van de VZW. Gezien het kleine aantal vrouwen dat een VZW heeft aan1 Mogelijk hangt het gebruik van een AOVsamen met het aangaan van een maatschap. Bijhet aangaan van een
maatschap ts de wenselijkheid van het verzekeren voorinkomstenderving door arbeidsongeschiktheid een agendapunt. Aangezienveel (mannelijke) bedrijfshoofden bij de bedrijfsovername in een maatschap werk(t)en, vindt er
dus een afweging voorhet aangaan van een AOVplaats. Door de wijzigingen in het belastingstelsel (Ooit) is het
voor vrouwen financieel aantrekkelijk geworden om In een maatschap te werken. Dit zou betekenen dat ook bij
hen vakerde afweging voorhet afsluiten van eenAOVzalgaan plaatsvinden.
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