
" ~--., 
~.-

verzekeringen 
,.' 

Als je ll.'!gaal gaat werken, krijg je te maken met het afsIuiten 
van verzekeringen. Prostituees worden helaas ·-:nog niet zonder 
slag of stoot geaccepteerd door de particuliere verzekerings
maatschappijen. Als je verzwijgt dat je in de prostitutie 
werkt en ze komen er achter is de kans groot dat ze niets 
uitbetalen. De Rode Draad heeft contact met een verzekerings
bemiddelaar die zijn best 2al doen om prostituees een fatsoen
lijk verzekcringspakl<et te verschaffen. Met kost helaas veel 
tijd om verzekeringsmaatschappijen tP. bevrijden van hun voor
oordelen. 

SOORTEN VERZEKERINGEN 
Volksverzekeringen: hieronder vallen de Algemene Bijstandswet 
(ABW) , Algemene Ouderdomswet (AOW) , Algemene Arbeidsonge
schiktheidswet (AAW) en de Algemene Kinderbijslag. Deze ver
zekeringen garanderen iedereen een inkomen op hijstandsnivo. 
De premies voar dcze verzekeringen betaal je automatisch, 
gelijk met je inkomstenbelasting (zie Blacklight 1993). Je 
hebt er dus verder geen ornkijken naar. 

Werknemersverzekeringen: hieronder vallen de Werklaasheidswet 
(WW), de Ziektewet (ZW), de wet op Arbeidsangeschiktheid (WAD) 
en de Ziekenfondswet. Deze verzekerillgen zijn alleen voor de 
werknemers en geven je recht op: uitbetaling van salaris bij 
ziekte, een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkeloos
heid en natuurlijk vergoeding van dokterskosten, medicijn
gebruik e.d. 
De preaies voor deze verzekeringen worden betaald door. de 
werknemer en de werkgever (jouw aandeel in de premies wordt ap 
je salaris ingehouden en daarnaast moet je werkgever aok een 
deel betalen). 
Clubexploitanten houden daarom vol dat de dames niet bij hun 
in loondienst zijn. maar compleet zelfstandig werken. Het kost 
hun te veel als ze premies voor de dames moeten afdragen. 
Helaas gedragen zij zich verder weI a15 'de baas'. 

ZELFSTANDIG WERKEN EN VERZEKERINGEN 
Ziektekostenverzekeringen 
Als je als zelfstandig ondernemer in de prostitutie werkt ben 
je niet verzekerd voar ziektekosten (dokter, ziekenhuis, 
medicijnen etc.), behalvc als je:
* . N9'j' cen wit 'bijbaantje' hebt, waardoor je in het zieken
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fonds zit. (Als je €len uit:kering van de Sociale Oienst hebt, 
ben je natuurlijk oOk verzekerd VQor ziektekosten). . 
* je partner verplicht verzekerd is bij het ziekenfonds. 

Als je geen bijbaantje wilt en geen partner in het ziekenfonds 
hebt, zal je een eigen ziektekostenverzekering moeten afsIui
ten. Hiervoor kun je tcrecht bij diverse particuliere ver
zekeringsmaatschappijen. Dij deze maatschappijen is het moge
lijk je voor het (dure) standaardpakkct te verzekeren. 
Oaarnaast hebben de maatschappijen nag hun eigen goedkopere 
po1issen (verzekeringspakketten). In principe mogen ze je de 
s tandaardpakketpol i s nooi t we i.geren (acceptatieplicht), mits 
je je meteen (liefst binnen 1 maand) aanmeldt bi j de ver
zekeringsmaatschappij, nadat je je uitkering hebt stopgezet en 
dus uit het ziekenfonds moet of nadat je je vorige baan hebt 
opgezegd. 

De Kosten van een standaardpakketpolis zijn ± 170 gUlden per. 
llIaand. Daar kOlQt nog zo'n ~o piek wettelijke toeslagen bij per 
maand. Je bent dan verzekerd voar praktisch alles. De ver
zekeringsmaatschappijen mogen de premie voor het r.tandaardpak
ket niet verhogen omdat je prostituee bent. 

De eigen polissen (verzekeringspakketten) van de maatschap
pijen kunnen veel goedkoper uitvallen. De, Kosten van de pre
mies kunnen zakken tot zo'n 60 gUlden per maand. Dit is a.m. 
afhankelijk van het eigen risico dat je neemt en waarvoor je 
je wilt verzekeren. De verzckerings-maatschappij hoeft je niet 
te accepteren voor zo'n goedkopere polis als ze denken dat je 
een te groot risico voor hen bent,. Ze kunnen zulke gp-kke 
voorwaarden stellen dat het niet meer interessant is om zo' n 
verzekering af te sluiten. 

De premie van de :l:iektekostenverzekering is niet aftrekbaar 
van de belasting (je kunt het wel opvocren als 'buitengewone 
lasten', als deze 'buitengewone lasten' boven ~en bepaald
bedrag komen, mag je ze weI' weer aftrekken)_... .., .. ' 
Buitengewone lasten mag' je opvoerenop jc "belastingaan
giftebiljet. net zijn de Kosten die je gedurende helt jaar 
maakt in verband met o.a. ziekte, invaliditeit, t~udarts

bezoek, brillen, studies, en nog veel meer. Je kan dus oak je 
ziektekostenpremie opvoeren als Kosten op deze lijst. !let 
probleem is weI dat al deze Kosten in totaal tenminste 
Fl 2.560, - moeten bedragen wil je ze kurmen aftrekken van je 
inkomstenbelasting. hIs je erg veel verdient, moeten de totale 
Kosten zelfs nag meer zijn voordat je ze af kan trekken. 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
Deze verzekering garandeert een inkomen als je door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid nlet meer kunt werkcn. Je bent hiervoor 
al verzekerd via de AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet .-. 
zie bi j volksverzekeringen). . ,. ".. '...' ~ 
Het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt· bent krijg. je niets'" 
uitgekeerd van de AAW, daarna ligt je uitkering op bijstands
nivo. Als je het eerste jaar totaal geen geld hebt, kun je een 
beroeD doen op de bijstand. 

t ro ol:len van een bijstandsuitkering is er 
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