standpunten Discussie Dag VER
Zoals jullie waarschijnIijk weI weten, hebben exploitanten
zichzelf verenigd in de V.E.R.
(Vereniging Exploitanten
Relaxbedrijven). Deze organisatie acht zichzelf representatief
voor sexclubeigenaren. De V. E.R. vertegenwoordigt een flink
aantal clubs waaronder o.a. de Yab Yum.
Een week gel eden presenteerde de V.E.R. een plan voor een
pasjesregeling voor Clubhoeren die anoniem willen blijven
werken.1n het kort houdt deze regeling in: Wanneer je ais hoer
anoniem wenst te bli jven kun je naar een (speciaal daarvoor
aangewezen) notaris gaan, die je naam omruild voor een pasje
met daarop een nummer en/of artiestennaam. Als je bij een club
gaat werken gebruikt de exploitant de gegevens van dit pasje
om je belasting en sociale premies te betalen aan een
(onafhankeli jke) stichting die nog in het leven moet worden
geroepen. Deze stichting zorgt vervolgens voor de betaling aan
bijv. de belastingdienst, waarbij zij de rol van doorgeefluik
vervuld.
De V.E.R. geeft al aan dat deze regeling administratief
ingewikkeld en fraudegevoelig is!
Vreemd aan dit plan is dat de V.E.R.
Clubhoeren als
zelfstandig werkenden ziet, maar weI alleriei zaken wil
blijven regelen zoals een werkgever dat doet.
Wij vroegen on~ ai wat er voor haken en ogen verder aan dit
plan kleefden en wij organiseerden daarom een discussiedag op
9 Feb., die de volgende standpunten heeft opgeleverd:

Migranten
*1n het plan stelt het VER voor om een stichting op te zetten
die
zorgt
voor
de
noodzakeli jke
premieafdracht
naar
belastingdienst en sociale verzekeringen van hoeren die in het
bezit
zijn
van
een
anonimiteitspasje
(bij
de
notaris
verkregen).Tevens zou deze stichting zich op kunnen werpen als
een soort uitzendburo voor het werven van buitenlandse
arbeidskrachten, die voor de duur van een jaar in Nederland in
de prostitutie willen werken. De Rode Draad maakt zich erg
ongerust om de volgende redenen:
T.a.v. Buitenlandse hoeren;
*Het is onze ervaring dat buitenlandse hoeren niet naar
een jaar terug willen en denken dat exlpoitanten daar weI een
oplossing voor zullen zoeken, bijvoorbeeld in een 'bevriend'
illegaal bedrijf. zo wordt vrouwenhandel niet voorkomen maar
juist in de hand gewerkt.
*De voorgestelde "spaarrekening" vinden wij betuttelend
en ruikt naar pooierij.

