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ARBEIDSVERHOUDINGEN - OVERLEG 

Plaats: Kantoor van de Rode Draad 
Datum: 19 oktober 1994 

Aanwezigen: Henk Klein-Beekman, Hans Scholtes, Mieke Veenstra, Margot Alvarez, Nanette 
Koning (notUlist). 

1. Belasting:
 
In Enschede wit de belastingdienst het volgende model gaan hanteren:
 
je kunt als hoer zelfstandig werken en zodanig belasting betalen;
 
je kunt zelfstandig werken en via de exploitMt betelen;
 
of je kunt in loondienst werken.
 
De vrouwen die werken krijgen tot 1 juli 1994 een generaal pardon wat betreft hun inkomsten
 
voor die tijd. Misschien zijn de belastingdiensten eindelijk zover dat er een landelijke regaling
 
kornt, we hopen dat het niet zo heel lang meer zal duren. In Enschede willen ze 50%
 
belasting gaan heffen, BTW en loonbelasting. Er wordt gepraat over de belasting verdeling.
 
Voor buitenlandse vrouwen is het een heel ander vertlaal. "Er "alt dus nog heel wat te
 
onderhandelen in Enschede". Vervolgens ontstaat er een discussie over hoe lang het zal
 
duren voordat er een klinklaar plan is.
 
Hans stuurt het stuk uit Enschede door naar de Rode Draad, voor Margot.
 
Mieke heeft een aantal freelancewcontracten verzamelt, die :lullen in de volgende vergadering
 
aan de orde komen.
 

2. bedrijtsvereniging:
 
De VER wil een bedrijfsgeneeskundige dienst, misschien kan er samengewerkt worden met
 
DETAM. Er is de mogelijkheid dat DETAM kennis zaJ ontwikkelen over prostitutiezaken, dat
 
ken leiden tot een betere samenwerking. We moeten invloed hebben op de bedrijfsvereniging
 
zodat we een beetje kunnen stu ren, 20 kunnen we op maat bediend worden. Dit komt ook de
 
volgende vergadering uitgebreid aan de orde. Mieke heeh contacten in de DETAM en zaJ in
 
gesprek gaan met DETAM.
 
Waarover gesproken moet worden met de DETAM:
 
- inkomstenvervangende uitkering, collectief verzekeren, zwangerschap en overeenkomsten
 
met andere beroepen.
 
- wanneer wordt iets gezondheidsbedreigend?
 

3. Registratie:
 
Er zal goon verdere registratie plaatsvinden door de belastingdienst, er moeten goede
 
afspraken hierover gemaakt worden. Registratie is bijzonder eng door de koppeling van do
 
verschillende diensten. Aigernene registratie wijzen we at. Werkregistratie daar kunnen we
 
nog weI accoord mee gaan. We moeten voorkomen dat er een jacht op mensen plaatsvindt.
 
Anonirniteit staat emancipatie in de weg. Met het BTW nummer van zelfstandigen korn je
 
redelijk ver, dan ben je al niet maer anoniem. Maar als je geen arbeidsovereenkomst wil, zal
 
je voor de andere kant moeten kiezen. We kunnen geen regelingen treffen met de
 
belastingdienst over een zwart circuit. Een tussenstap lijkt er niet te zijn. We gaan steeds
 



meer naar een situatie waar anonimiteit verdwijnt. Het gaat hier niet over publieke 
bakendheid, maar aUeen bekendheid bij de belastingdienst. Voor de hoersn is vaak hun 
directe omgeving datgene waarvoor ze hun werk in de anonimiteit willen handhaven. Door 
opheffing van de anonimiteit zal de jacht op hoaren door belastingdiensten worden 
voorkomen. Wanneer je belasting betaalt kun je daar ook rechten aan ontlenen, en mondiger 
worden. Als gevolg van het opheffen van de anonimiteit zullen veel hoeren stoppen met 
werken, en zullen een hoop bedrijven stoppen. 
Je kunt jezelf bij de belastingdiensten laten inschrijven onder een ander beroep, b.v. 
ambulante handel. 

Tenslotte: 
Erotikeur is ook bruikbaar in een facilitair bedrijf. In het script van de Erotikeur zaJ alles wat 
slaat op arbeidsverhoudingen worden geplaatst onder €len apart hoofdstuk. De afspraken die 
hier gemaakt worden tussen de Rode Draad en de VER zullen daarin komen te staan. Hier 
moet het bestuur van Erotikeur niet bijzijn want dat bevordert aileen maar traagheid. 
Exploitanten die niet bij de VER zijn aangesloten worden toch wei bereikt. 

De Volgende vergadering is op 9 november in Apeldoorn. 

Agenda punten voor deze vergadering zijn onder andere: 
- notulen 
- Freelance contracten 
- bedrijfsgezondheidsdienst DETAM 


