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Inkomens van,rond de anderhalve ton per jaar. Netto, gezin, oversekste leraren, misbruikte peuters ... En 
wei te ver~ta~n. Een .b~fastingtarief van nulprocent. van dat gekke koeierWle'es. Ais je,9Ver dit beeld van de 
Een uitkering van de sociale dienst vanwege het prostitutie nog een sausje gooit van pooiers en 
ziekenfonds. Huursubsidie. Een guile klant, of eentje tlero'ineverslaving dan is het beeld compleet. Het is 
die ziin portemonnee kwijt raakt. tochecht niet te geloven? Je; kan toch met 'goed fatsoen' 
Ziehier het beeld dat de gem'iddelde Nederlander van niet meer zander bretels?:' 
de branche heett. Uiteraard is het .beeld wei wat' Er is zo'n ontzettend.. sch'eef beeld ontstaan. over 
genuanceerder. Tenminste... prostituees. E:h dat veruorzaakt zo veel onrecht. Zo 
Hulpverleners en soortgelijke agogen poetsen het veel ongelijkheid. Zo veel onrechtv:aardigheid.:: Daar 
beeld van de prostituee op. Prostituees redden het moet wat aangedaan worden. En dat'doen we. Git aile 
volstrekt nie1 zonder hun schoolboekenwijSheid, macht. En, .. met veel succes! Hetis geweldig:werken 
Ambtenaren, de meesten zijn 1e beperkt van met prostituees. Als je tenminste de tijd neemt om naar 
geestesvermogens at hebben te lang op de ze te luisteren. Overleg met ze en beslis niet over ze. 
universiteit geze-t.en, stellen hun visie bij aan de hand Behandel deze mannen en vrouwel): ,met respect. 
van. tie beschikbare budgetten. Tot vOQrkort spanden Gelukkig zijn er een aantal' be lasti:~·geenhec;t.~n 
de:~eJastingambtenaren,de kroon. Zij 'gingen uit van waar prostitutie als elkeandere zelfstandig ondernemer 

, min]rnaal2 ton:belastbaar inkomen. wordt behandeld. Er zijn er overigens nog te veel waar 
, B~reidsmakers hebben nog steeds .qogkleppen. Zij dat niet gebeurt (dat mogen ze niet van hun vrouw, of 

bedenken de vreemdste plannen, Vervolgens zijn ze ze gaan over 2 jaar toch met pensioen). Er komen ook 
v'olstrekt v.erbijsterd als er in de praktijk niets van steeds mee'rexploitanten, die op een zakelijke;manier 

, terecht ko"mi. En het is toch zo simpe!. Luis1e'r eens willen sam·enwerken. Beide partijen varen dciarwel bij. 
naar een prostituee in plaats van naar een Maar dan de prijzen. Die staan al jaren door diverse 
adviesorgaan (VVat een raar woord eigE!nlijk in qit oorzaken zwaar onder druk. Nog twintig: jaar dezeJfde 
verb'~nd). Toch 'zijn er onder de klanten van .de prijs? Nee, ik vnorspel: da\' gaat veranderen! Het poel 
PrQstituees wei ~en paar hulpverlenertjes die zelH:>m is om binnen twee jaar te komen tot: een zodq.nigje 
huJp komen, sen paar agoogjes die een diepte- stijging, dat nabetaling van de belasting een prostituee 

, onderzoekje plegen, een burgemeeBtertje die in de neUo minim&\:q.1 zo veel overhoudt als:nu. En dat gaat 
grote stad op werkbezoek gaat, een belastingmannetje Iukken. Veelprostituees gaan stoppen met werke"n als 
dat in zijn onhozelheid"zijn beursje kwijt raakt en een ze belasting moeten betalen. De vraag naar de 
beleidsmak:ertje dat €ien's een rubber maske'nje laat diensten blijft. Een grate vraag en een beperKt aanbod, 
opzetten. Uit erg onbetrouwbare bron is ook bekend, dus ....... hogere prijzen. Gevolgd door een instroom 
dat er geen enke.le respectabele Nederlander naar de van nieuwe collega's, die tegen de betere·tarieven a!s 
hoe-ren gaat. ondernemer zullen gaan werken. 

, En zeker niet als ze kerkelijk zijn, die respectabele 
i Neqerlanders. De politiek predikt het gezin als Prostituees zakkenvullers! Eindelijk!
 
ho~ksteen van de samenleving. De kranten staan er
 
bor van ... Ook van incest, van geweld binnen het Han Brugmans,
 

directeur van Prosex. 

r '-f..-.'-.Y --z:..-/' -- 
je~ !l8Ef!jeA.i/g.~.::?i: 

12 R1ackLighl 


