
standpunten Discussie Dag VER 

Wij vinden dat buitenlandse hoeren dezelfde rechten moeten 
hebben als buitenlandse werknemers in andere branches.Voor 
verhandelde vrouwen moeten aparte regelingen komen die hen 
steunen in het verkrijgen van hun rechten. De oplossing voor 
de problematiek van illegale niet-EG hoeren en slachtoffers 
van vrouwenhandel moet niet gezocht worden in het nog te 
ontwikkelen prostitutiebeleid maar is een 
vreemdelingenwetgevingsdiscussie. 
De Rode Draad wil dat prostitutie behandeld wordt als werk dus 
bestaande regelgeving t.a.v. buitenlandse werknemers moet ook 
op deze groep van toepassing zijn. 

T.a.v. Hoeren Algemeen; 
Uitgangspunt van het pasjesplan, dat hoeren hun annonimiteit 
moeten kunnen beschermen, wordt gedeeld door de Rode Draad. 
Hoewel wij streven naar het Iter voor uit komen", erkennen wij 
dat gezien het maatschapeli jke argwaan naar hoeren toe, de 
behoefte aan anoniem in de prostitutie werken (voorlopig) 
blijft bestaan. 
Wat ons hierbij zeer bevreemd is weI het feit dat exploitanten 
een z.g. werkgevers/werknemersverhouding ontkennen en toch 
alles'voor ons willen regelen. 
Het VQorstel van de VER het betalen van belasting van hoeren 
die hun werkzaamheiden uitoefenen binnen een legaal bedrijf te 
regelen staat haaks op de door henzelf voorgestelde 
arbeidsverhoudingen. Als er inderdaad geen sprake is van een 
werkgevers-werknemers verhouding, kunnen hoeren zelf met zo'n 
pasje hun belastingzaken regelen. Wanneer hoeren als 
zelfstandig ondernemer in een legaal bedrijf werken zouden zij 
zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij daar willen werken, 
voor welk tarief zij hun diensten aan de evt. klanten aan 
zouden bieden en aIleen nog een z.g. "gelegenheid tot" tarief 
met de uitbater van de sexinrichting af hoeven spreken. 
Hierover wi1 de R.D. graag met de VER onderhandelen er 
vanuitgaande dat de exploitanten hierbij het bijbehorende 
be1astingvoordeeltarief van 6% kunnen blijven hanteren zoals 
dat het geval zou zijn bij een kamerverhuurbedrijf. 

De Rode Draad wil dat de overheid een definitie geeft van "de 
exploitant lt • Het GAK wil graag een 
werkgevers/werknemersverhouding terwijl de SVR deze verhouding 
juist niet erkend i.v.m. de onduidelijkheid van de z.g. 
gezagsverhouding. Kortom hierover is nogal onduidelijkheid. 

De VER zegt in haar plan dat het pasjessysteem ook gebruikt
 
kan worden voor het betalen van sociale verzekeringspremie's.
 
De FNV zegt dat dit onmogelijk is.
 
Wij zijn het ook zeer oneens met de stelling (bijlage 2, regel
 
14) dat de prostituee tevreden is met de huidige
 
verdeelsieutel zoals deze hier is omschreven.
 


