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In aansluiting op de eerdere contacteri, van 6 juni en 1 augustus 1.1., wordt op
deze bijeenkomst gesproken over de te ontwikkelen Gak-voorlichtingsfolder
voar relaxondernemers en de problemen en vragen waar ondernemers 'mee
I zitten'.
Eerder die middag is gesproken met O.a. de Rode Draad over een zclfdc soort
folder t.b.v. de prostituees.
Voor beiden zijn uitgangspunten geformuleerd en voorgelegd. Daarover wordt
ook gediscuteerd.
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LPO
Hans opende de bijeenkomst, beel de gaslen andermaal welkom en slelde Yvonne en Willem voor die
op de eerdere bijeenkomsten de beide gaslen van Gak Nederla!'d nog niel hadden gelroffen.
Willem stelde vast dat hel Gak er is voor hen die in loondienst werken en dat er dan een Groot
probleem voor werkgevers van prostituees is omdat er geen reele mogelijkheid is om de eerste 52
weken ziektekosten \.e herverzckeren. Illj vraagt zich af of hel Gak daarin kan voorzien omdat er op de
particuliere markt niel in te voorzien is, allhans niel tegen een normale tot redelijke premie.

Toegegeven de kansen om aanmerkelijke claims te moeten betalen zijn ook niet gering en de
ondernemers verwachlen, in leder geval de komende jaren aanzienlijk misbruik. Ilel probleem staat
een normanl dienstverband behoorlijk in de weg omdat het risico voor relaxondernemers een
bovenmatig bedrijfsrisico inhoudt. D3t nog los van het feit dat men overwegend een voorkeur voar het
werken als zelfslandige partijen heeft. Door de organisatie in veel bedrijven zullen echter, bij
ongewijzigde slructuren, dienstverbanden gaan ontstaan.
Leo: Het risico ligt in dal geval toch va lie dig bij de werkgever; eerst die 52 weken en dan een boele

vanwege personeel wat - om welke reden dan ook - in de Wao geraakt en zorgt voor verhoogde
premies. Vooral gezien het te verwachten misbruik is dat niet acceptabel - daar is niets tegen Ie
ondernemen.
Het betreft in de relaxbranche meestal kleine tot leer kleine bedrijven - die mel een omvang ca 50
mensen zijn op de vingers van een hand te tellen, die met ca 25 mi:lI1 zijn beperkl en het gros zit onder
de 10. Voor zulke kleine bedrijven is het helernaal geen doen.
Ton: Het Gak is geen ver.lekeringsmaatschappij en omdat commerciele activiteiten ons verboden zijn,
hebben we oOk gcen mogelijkheden.
Marieke: Is het niel/moeilijk te verzekeren niel aan te kaarten bij b.v. de verzekeringskamer? .. en hoe?
Ton: Het is zeker een mogelijkheid een uitspraak te vragen. Mogelijk .ljjn die te hoge premies
be'lnvloed door verkeerde argumenlen. Misschien heeft men over b.v. de gezondheidsfactor een
verkeerd beeld en ziet men het als een groot probleem terwijl de werkelijkheid een andere is.
Ik zou in dat geval wei een goed dossier samenstellen en indienen alvorens een uitspraak te vragen.

Sij ziekte gaal hel om de eerste 52 weken, daarna is de WAO wei verzekerd.
Toch is hel wei of niet kunnen herverzekeren, geen probleem van het Gak. Herverzekering is een
zaak van de particuliere verzekerings-sector. De wel- en regelgeving is overigens voor aile
werkgevers en in aile sectOren gelijk.
Leo: Hoe gaat heL bij controles na cen ziektemelding b.v. terzake lwangerschap - werken en

zW<lngerschap in de prostillJtie is iets <lI1ders als bij kantoorwerk? Is 'de periode' een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid? Na een ziekteperiode en Wao- b.v. na een geestelijk probleern, hoe gaat dal
dan met herinlreding of herplaatsing in een bedrijf? Het zoeken naar ander passend werk binnen het
bedrijf? Of het bedrijf daar nu wei of niets aan kan doen: ik krijg wei te maken met verhoogde (boele)
premies.
Ton: Arbo-diensten beoordelen na 13 weken 'voorlopig', na 39 weken 'definitief' - vooruitlopend op de
Wao. Oat lever! cen 're'lntegratierappor!' op w8arin al direct wordt bekeken op welke wijze geholpen
kan worden om .lO snel mogelijk op de werkplek terug te keren, of elders in het bedrijf, of - als dat
mislukt da n wordl gekeken naar ander werk of werk elders, desnoods aangepast aan de mate van de
eventuele handicap. Zo snel als die situatie duidelijk is, desnoods al na enige weken, wordt oOk zo
snel als mogelijk in die terugkeer ge'lrlvesteerd rnet een diversiteit aan mogelijke hulp.

De verhoogde premie: Pemba, Waren lot '98 de Wao-premies vast, daarna werd deze gesplilsl in een
basispremie en daarboven een variabele premie, de apzet daarvan is de verantwaordclijkheid van de
werkgever te verrekenen, Oak als dal als onrechtvaardig wordl ervaren is het wei op elke werkgever
van toepassing,
Marieke: Is het mogelijk de grenzen vast 1e stel/en van een diens1verband c.q. van het facililair bedrijf'?
Hans: Eerder vandaag vroeg oak de Rode Draad duidelijkheid over het vaststel/en van de grens van
een dienstverband.
Ton: Het vaststellen van een dienstverband (persoonlijk arbeid verrichten, in een gezagsverhouding
en tegen betaling van loon/vergoeding) kan ook ondanks het feit~dat partijen overtuigd zijn van de
zelfstandigheid t.o. v. elkaar. Omgekeerd: een aanvraag van een uitkering bij ziek1e door een
proslituee, kan tot een onderzoek leiden of er dan wei sprake was van een dienstverband en als
uitkomsl geven dat er juist sprake is van zelfstandigheid, althans 'geen dienslverband'.
Controles richten zich' op een individuele kwestie; 'de werkgever', 'de werknemer' en de relatie tussen
die twee partijen - er worden geen 'bedrijven' als totaliteit beoordee\d, LJiteraard, indien er uitsluilend
gelijke situaties bestaan is daarmee ook 'het bedrijf' beoordeeld maar dat IS dus niet het uitgangspunt.
Wil/em: Is het allijd he! Gak die de Uvi is, uitgaande dat er in een bedrijt uitsluitend proslituees Irl een
dienstverband worden aangemeld?
Leo: Ik het> b.v. flU al een aanlal mensen in vasle dienst en die mensen zijn aangemerkl als horeca
personee!.

Ton: Er is een nieuwe sector 'prostitutie' opgericht bij het Gak. Gezien de rich11ijnen is dan het Gak de
aangewezen Uvi. Indien in een bedrijf al overwegend personee] in een andere sector is ondergebracht
dan lopen de anderen daarin mee; b.v. een groat horecabedrijf heeft voor het onderhoud ook twee
bouwvakkers in vaste dienst. die lopen dus gewoon met het horecapersoneel mee. Het hangl dus van
de situatie af.
Erica: Er lijkt veel onwetendheid over het functioneren van b.v. het Gak misschien is het goed
daarover de organisalies eerst eens extra veer te lichten. (Hans heeft dat genoteerd)
Yvonne: De folder voor de ondernemers, wordt die gecombineerd met die van de belastingdienst?
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Erica: Dal gelijktijdig uilbrengen van voorlichting is niel haalbaar. het zief er niet naar uit dat er bij de
flSCUS al zoveel duidelijkheid is dat men met een folder naar builen komI, vaor ons IOU dat vertraging
betekenen in de informatie-voorziening. Wij denken aan januari 2001, (Andre zal ook een - kort 
slukje tekst aanleveren),
Gesproken wordt oak over de verspreiding en oplage: Er zijn zcker niet meer dan zo'n 2000 bedrijven
in de verschillende vormen binnen de sector. Verspreiding kan via de org3nisa1iesl gemeenten/
arbeidsbureausl het eigen Gak·blad (veel ondernemers hebben al personeel via het Gak 'Iopen').
Yvonne: Kunnen we, zoals eerder in ons bedrijf reeds werd gedaan, weer een Gak-toetsing vragen
van de 'zelfstadigheid'? Kijken of er sprake is van 'personeel'? Oat er geen duidelijke criteria bekend
zijn waaraan getoetst wurdt is voor ons oak een handicap, emdat we anders de zakcn weI anders
georganiseerd zouden hebben om die gewenste zelfstandigheid van partijen beter te regelen.
Wanneer is de ingangsdatum of werkt men 'mellerugwerkende krOlcht'?
Ton: Toch zal een folder geen uitsluitsel 'lot in detail' kunnen geven, omdat het telkens individuele
beoordelingen zijn van de situatie ter plaatse. Het zijn geen 'keiharde criteria' en niet een enkel
element geefl die doerslag - een complex geheel van aanwijzingen doet op enig moment de
beslissing vallen of er 'premieplichl' is of niel Zo'n folder zal ook weer de 3 hoofdlijnen benadrukken.
De wet is daarbij het uitg1'mgspunt - exacte duiding is niet aan Ie geven.
Er is ook een rapportage met de richtlijnen en (wettelijke)"ultgangspunten gemaakt voor de Gak-·
vestigingen (ook uitgereikt op deze bijeenkomst).
Naar mijn inschatting 1.al hel Gak als peildatum oak 1 oktober 2000 hanteren.
Andre: In hoeverre gaal meespelen het, vanaf 11--2001, vooraf vragen, door de prostlluee, van de
'zelfstandigheidsbeschikking' bij de fiscus? Vooral gezien de beslissing van de Ministers dal er een

afstemming moet zijn tussen fiscus en socialc ver7.ekeraar als er verschil van Jnzlcht bestaat over de
situatie 'dienstverband of zelfstandig'?
Ton: Dat weet ik niet, maar er is natuurlijk de keppelingswel.
Leo wil van Hans weten waarom deze bijeenkomst gesplitst werd in een 'werkgevers/werknemers,
deel',? Juist nu we onlangs een discussie hadden over het gerucht dat in het LPO de ondememers
kennelijk buiten het overleg gehouden zouden worden - dan geeft dit er weer voedsel aan ...

Hans: Nee, dit is zulver een technische kwestie: zo hebhen we eerder juist over de Gak-folder
gesproken die voor prostituees specifieke zaken aan de orde moel stellen en nu die voor de
ondernemers. Het zou in een gezamenlijke discussie door elkaar gaan lopen en onduidelijkheid
bovorderen. Bovendien er is openheid en duidelijkheid over wat daar oak besproken werd.
Willem wil neg weten of er meer is vastgelegd, b.v. in het LPO, hoe een facilitair bedrijf zou moeten
functioneren. Andre reikt hem het V.E.R.-stuk 'Facilitair 2000' aan. Omdat oak Niel daarover iets
vervaardigd heeft wordt dat oak nog nagezocht en opgezonden.

Hans besluit de bijeenkomst en bedankt ieder vaor de inbreng.
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