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Brochure exploitanten prostitutiebedrijven is uit

Verzekeringsplicht nu ook
voor prostitutiebedrijven
Vanaf 1 oktober 2000 zijn prostitutiebedrijven in Nederland
legaal. Voor exploitanten en prostituees betekent dit dat zij
met het Gak en sodale verzekeringen te maken kunnen krij
gen. Uit het overieg dat het Gak met de blanche heeft, blijkt
dat de nieuwe situatie veel wagen oproept. Om die reden
heeft helGak een brochure uitgegeven waarin de exploi
tanten kunnen lezen over hun rechtcn en plichten.
Het legaal worden VaJ I de prostitutiebedrijven brengt rechten en plich
ten voor de bedrijfstak met zich mee. Door de wijziging in de wetgeving
gelden oak voor deze branche regels overwerkgevers· en werknemers
schap. Welke regelingengelden, hangt ondermeer afvan dearbeids
verhouding tussenexploitanten prostituees. Zijn de prostituees in
loondienst of heeft de exploitant een zogeheten facilitair bedrijf? In het
eerste geva! zijnde prostituees vaak werknemer en zijn zij verplicht
verzekerd vour de sociale verzekeringswetten. In een facilitairbedrijf
huren de prostituees een werkruimte hij de exploitant en makenzij ge
bruik van de servicE: van het bedrijf. Daar betalen zij eeh van tevoren af·
gesproken bedraq voor. Er is geen gezagsverhouding tussen exploitant
en prostituees; diel,ijn eiyenbaas en bepalen bijvoorbeeld zelfprijzen
i!n werktijden. werkwijze en kleding. Bij een facilitair bedeijf is er in
eel gevallen geen sprake vanverplichte verzekering. Het Gak zal altijd
"';>'-de feitelijke situatie kijken. Ook bi; een facilitair bedrijfkan er
e zijn van loondienst. Ais dit achterafwordt vastgesteld kunnen
og sociale lasten in rekening worden gehracht. In sommige
allen wordt er zelfs een boete opgelegd.

exploitant de belastinfj (afdracht)en de sociaJev('rzekeringen ofzijn ze
daarvoor zelfverantwoordelijk?
Ook algemcnere zakenLOals arbeidsverhoudingen, loondienst en
zelfstandig ondernemerschap worden bchantleld in de brochure.

Iijkheid
rochure Prostitutiebedrijuen nieuwe stijlwordtbenadrukt dat
~ -e taakvan de exploitant is om duidelijkte maken ofhij deafctracht
asting en sociale verzekeringspremies verzorgt. of dat de prosti.. Verspreiding
aar zelfverantwoordelijkvoorzijn. In de prostitutie ligtdit
De brochure is in samenwerking met vertegenwoordigers uit de bran
nietzo duidelijk als in andere branches. De vrouwen en man
che samengesteld. Deze vertegenwoordigers VER. SOR en Excellent
erken vaak parttime en wisselen soms regelmatig van werkplek.
zorgen ook voor de verspreiding. Hebt u - als exploitant - de brochure
nog niet ontvangen. dankuntu deze bij de instanties opvragen. Ukunt
::~drukt het Gak in de brochure dat de exploitant moet
. n voor duidelijkheid. Deprostituees moeten weten waarze aan
zir.h ook rich ten tot het Gakkantoorbij u in de regio. Uvindtde telefoon
'•• Z1j in loondienst ofqaan ze zelfstandig werken? Regelt de
nummers op de laatste pagina van dit blad. _
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