
L..a-~·~......-r~·.·6"Tt.:.:)-- V(."./ \-00 -- • ~V'oW. 

1/ lit-\tCGA ~K(!0c., 
I 

Ann FNV Bondgcnoten
 
La v. Martin SpwylT.> en l-Ianka Heumakers
 
Postbus 92
 
]:'06 GE Utrecht 

6 mei 1999 

Gcachte meneer Spanjers en mevrouw Heumak.ers, 

ZoaJs u wellicht wect ligt het welsontwerp vaal' dCcriminaliscring van prostitutiebedrijven op dit moment bij de Eerste Kamer. Het
 
passeren van dcze wet zaJ grote gevolgen hebben vaal' prostituees die daannee dezelfde rechten als andere beroepsgroepcn krijgen
 
en mogelijk op arbcidsrechtelijk gebied een achterstand van decennia kunnen inhalen.
 

Dit Iijkt ons een goed moment u vOO! Ie str.Uen de gesprckk"-TI over toetreding van prostiblees tot FNV Bondgenotcn Ie h~penen,
 

en met name de rol van onu: beide organisaties vast te stellco.
 

U heett het principebesluit genoJneJl dat prostillJees lid kwmen worden van uw organisatie, ook als zij ruet vaal' de status van
 
werknemer opteren. . Oat sluit aan btj het voornemcn van FNV Bondgenoten om oak dienstverlening voor zelfstandigen zonder
 
personeel te ontwikkelen
 

Nag steeds hebben ik meeste prostituees eetI voorkeur voar de sla1Us van zelfstandige zonder personeel. Ze vennoeden dat ze als
 
zelfstandig onderneemster gemakkelijker klanten en diensten kunnen wcigeren dan in loondienst De positie van 7.-Clfstandige lteeft
 
daalbij het voordeel dat de exploitant geen dresscode kan voorschrijvcn, (lat prostituees zelfde \w.rktijden knnnen bepalen en er
 
vaal' kunnen kiezen in diverse bedrijven hlU1 geluk te beprocven.
 
De meeste prosbtuees zijn nu 'op papier' zeLfstandig ondemecrnster. Niettemin heerst er tussen exploitanten en prostituees mrelal
 
feitelijk CCn sttuatie van werkgever en werknemer. Er is meestaI een gezagsverhouding, P.f :djn vaste werktijden, pro~1ituees
 

vemcltten arbcid in dieJlSt van exploitanten en hehben slecht~ een opdmchtgevcr enz. De re.chten van werknemers hebben zij
 
echterniet.
 

Wij stcUcn ens her volgende rweesporenbeleld voor, waarin u, zoals u zult begtijpcll, een rol kurtt spelen. 
I. Er lOU ceo cao moeten kamen voor prosutuees voor het geval een exploitant :deh a1s wP.fkgever blJjft gedragen,
 
2, Voor zclfstandigen zander personeel mOt',ten er ook bepaalde voorzieningen komen. Er blijkt namelijk grote behoefte te bestmm
 
aan bonafide administrntieve onderstcuning in verband met belastingafdracht. Dit kan WOlden geeombineerd mel het slreven van
 
De Rode \)mad In verschillende regio'~ steunpunten op te richtell.
 

Daarnaast zijn andere vonnen: cooperaties en uitzcndconstructies, voor ons niet per definitie uitgesloteJl.
 
De afgelopen jaren hebben de diseussies oVt:! anonintitcit van de doelgroep, de voar en nadelen van 'wit' werken, de meest
 
gewenstc constructies, zich uitgekristalliseerd. Met organisaties van e.\:ploitanten worden al gesprekken gevoerd over de
 
transfonnatie van hun bedrijven tot fucilit.lirc bedriJ ven.
 

Enkcle jaren geleden is Prose" opgerieht am Ul de leernte voor prostilUees te voorzien. Hp.t is helaas niet haaltuulr gebleken om
 
binnen CC11 kleine stich-ting d~ ideaten van Prosp.x te realiseren. (Prosex is inmiddeLs apgeheven.) Nietreruin bcelt de ervaring met
 
Prosex veel knowhow opgeleverd die mogelijk Ie gebTUiken is bij het integreren van ptostJtut':t's in bestaande instellingr:n. Wij
 
beseffen echter dal claar de Ilodige tijd overheen zal E.lJall.
 

Wij louden gmag een onentcrcnd gesprek met u beiden over deze kwcstl~ VOeterl. BiJ dat gesprek zuUen onzernJds aanll"ezig
 
ZlJn: RoelafHaveman, Miekc Veenstra en M8Ijan Wijers aIs oud-bcstuU1Sled~ van Prosex., en ondergetekende.
 
WIJ bellen u voor ceo afspmak.
 

-Vriendetj gtf- " 
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