
DENKTANK
 
door Margot Alvarez 

In de laatste Blacklight hebben jullie kunnen Jezen hoe het werkt achter het raam. Als het 
aan de Rode Draad ligt zou er oak binnen clubs en prive-huizen op een vergelijkbare 
manier gewerkt gaan worden. Niet meer fifty-fifty met de club maar de club levert een 
aantal faciliteiten waarvoor afgerekend moet worden. 

De huidige situatie: 
Vaak betaald de klant een entreebedrag 
om de club binnen te komen. Hiervan 
betaald de club soms de taxi-chauffeur een 
premie voor het leveren van een klant. 
Wanneer de k1ant op eigen houtje is 
gekomen wordt de entree-prijs netto winst 
voor het bedrijf. Vervolgens gaat de klant 
naar de bar en besteld een drankje voor 
zichzelf en sems ook veor de gastvrouw 
die hem gezelschap houdt in de hoop dat 
de klant later mee naar boven zal gaan. 
Vaak is het meedrinken met een klant 
verplicht maar zelfs als dat niet zo is wordt 
je toch gestimuleerd om mee te drinken 
omdat er een provisiebedrag aan vast zit. 
Deze provisie is voor veel sexwer1<ers 
aantrekkelijk omdat je dan in ieder geval 
iets verdient ook als het je niet lukt een 
klant mee naar boven fe lokken. Naast het 
entree-bedrag is dit al een aardige omzet 
voor de clubbaas zonder dat de prostituee 
veel verdient. 
Je moet dus veel tijd in een klant 
investeren voordat je aan je eigen omzet 
kunt beginnen. Als je geen zin hebt in een 
bepaalde klant is het meestal verboden om 
deze te weigeren. In het meest gunstige 
gevar kun je met toestemming van de 
bedrijfsleider probersn deze klant te 
ontwijken in de hoop dat een andere 
prostituee wei zin in hem heeft. Ronduit 
"nee" zeggen is zo goed als strafbaar. De 
klant is koning en daardoor bijna heilig. Als 
zij wangedrag vertonen wordt dat altijd 
gebagatelliseerd door het bedrijf omdat zij 
bang zijn hun omzet te verliezen. Het 
bedrijf is omzetafhankelijk van de 

prostituee. Als zij niets verdient doet de '. 
club dat ook niet. Hierdoor ontstaat aen 
informele gezagsverhouding. De "baas" zal 
er alles aan doen om jouw wensen 
ondergeschikt te maken aan die van de 
klant. Soms gaat dit heel ver en wordt er 
zelfs gestimuleerd om onveilig te vrijen. De 
Rode Draad vindt dit uiteraard een slechte 
zaak. 

De wet: 
Exploitanten ontkennen altijd iedere 
gezagsverhouding omdat zij bang zijn dat 
zij werkgevers-premies moeten betalen aan 
de fiscus waardoor zij netto minder over 
zullen houden. Zelfs al zouden zij deze 
premies wei willen betalen is dit lastig 
omdat er nu eenmaal in de grondwet staat 
dat seksuele diensten niet in 
ondergeschiktheid geleverd kunnen 
worden. Het weigeren van een Idant zou 
dan gezien worden als werkweigeren en 
dat kan een reden veor ontsrag zijn. 
Exploitanten willen riever ook geen 
sexwerkers in loondienst omdat dat de 
doorstroom zou belemmeren. "Nieuw" is 
nou eenmaaJ een toverwoord in de 
prostitutie. Er moeten regelmatig nieuwe 
prostituees op de wewloer aanwezig zjjn 
om de klanten te enthousiasmeren. 
In de wet staat nog steeds dat het 
gelegenheid geven tot prostitutie strafbaar 
is. Aile bordelen worden dus gedoogd net 
zoals koffieshops waar hasj verkocht wordt. 
Jezelf prostitueren mag wei van de 
wetgever. Je mag wei hoer zijn maar geen 
prostitutiebedrijf hebben. Wij willen wer 
graag dat de bedrijven legaar worden want 
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wat stelt een hoer nou hefemaal voor 
zonder werkplek maar we zouden als 
sexwerkers meer zelfbeschikkingsrecht 
moeten hebben. Nu is het meestal de baas 
die bepaald hoe en wanneer er gewerkt 
wordt. In veel bedrijven bestaat nog een 
boete-systeem voor bijvoorbeeld te laat 
komen. 

De mogelijke oplossing: 
Ais het aan de Rode Draad ligt gaat dit 
binnenkort veranderen. Wij willen namelijk 
dat aileen zogenaamde facilitaire bedrijven 
een vergunning kunnen krijgen als het 
bordeelverbod wordt afgeschaft. Bedrijven 
mogen dan aileen een aantaf faciliteiten 
leveren zoals een ontmoetingsruimte (de 
bar) en (af)werkprekken (de kamers 
boven). Het bedrijf wordt dan in tweeen 
gesplitst. De bar heeft eigen inkomsten uit 
het heffen van entreeprijzen en de 
drankverkoop. Prostituees kunnen in de bar 
hun klanten ontmoeten en zouden dan zeit 
moeten onderhandelen over prijzen en te 
leveren diensten. Wanneer de klant en de 
prostituee het eens zijn over gemaakte 
atspraken huren zij een kamer van dit 
bedrijf. De club kan verschillende soorten 
kamers verhuren. Luxe kamers, eventueel 
met champagne~service aan bed, voor de 
gevulde klanten en simpeler kamers voor 
de low-budget wippers. De prijzen van de 
kamers zijn dan afgestemd op de 
portemonnee van de klant. Wanneer de 
prostituee een kamer huurt krijgt zij een 
BTW-bon van de kamerverhuurder zodat je 
je administratie als zelfstandig ondernemer 
(en dat zijn aile prostituees voor de fiscus) 
goed bij kunt houden. Er valt voor de 
exploitant niets meer te sjoemelen met de 
fiscus en de sexwerker kan met de 
exploitant onderhandelen over de te 
leveren diensten. Het spreekt vanzelf dat 
exploitanten die een goed en betaalbaar 
faciliteitenpakket aanbied nooit problemen 

zal hebben met het werven van 
vakvrouwen. Uitbuiters worden op deze 
manier van de markt verdrongen en dat 
kan de kwaliteit aileen maar verbeteren. 
Een eerlijke exploitant zal hier niet echt 
mee zitten, die verdient toch wei at maken 
zij zich zorgen dat prostituees aileen maar 
op de top-uren zullen werken. Dit probleem 
kan simpel opgelost worden door 
bijvoorbeeld vroeg in de avond, als er nog 
niet zoveel klanten zijn de kamerhuren te 
ver1agen zodat er toch prostituees en 
klanten zullen komen. Een soort daluren
tarief net als bij de Nederlandse 
Spoorwegen kan ervoor zorgen dat de 
sexindustrie toch een continu~markt blijft. 
In principe is hiermee iedere prostituee 
onafhankelijk van welk bedrijf dan ook. Zij 
(of hiD kan zelf iedere dag in een ander 
bedrijf werken zonder ontslagen te kunnen 
worden. Natuurlijk kan een bedrijf wei een 
aantal hUisregels opstellen over minimum
tarieven of gedragsregels. Deze huisregels 
moeten dan goed zichtbaar in het bedrijf 
aanwezig zijn en gerden ook voor de 
k1anten. Geen aparte huisregels meer voor 
prostituees (dus ook geen boetes meer!). 

Tenslotte: 
Wij willen graag van jullie weten wat je van 
deze plannen vind. Ook kJanten een 
bordeeleigenaren worden van harte 
uitgenodigd hun visie op deze plannen te 
geven. Ook wanneer er andere ideeen 
leven over hoe het binnen de bedrijven 
geregeld zou moeten zijn houden wij ons 
aanbevolen mits het maar constructieve 
ideeen zijn waar iets mee te doen vall. Het 
is mede aan ons betrokkenen om ervoor te 
zorgen dat er in de toekomst een aantal 
zaken goed geregeld gaat worden. 
Mopperen helpt niet, goede a1tematieven 
op een rij zetten en een voorstel naar de 
minister waarschijnlijk weI. 

Sti~hting De Rode Draad Sticllting Dc Rode Draad 
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