


Het basispakket biedt veel diensten, uitzendbureau fungeren. PROSEX 
vvaarvan de legale registratie een van de bemiddelt dan tussen bedrijven en jouw 
belangrijkste is. Veel sekswerkers vinden persoonlijke wansen 
het vervelend hun paspoort aan de ex Verder biedt PROSEX ook verschillende 
ploitant en/of controleur te tonen. verzekeringen, bijvoorbeeld een 
Wanneer je je aansluit bij PROSEX moet ziektekostenverzekering, een arbeids
je je legitimeren en krijg je een persoonlijk ongeschiktheidsverzekering, een 
pasje waarop enkeJ een registratie pensioenverzekering etc. 
nummer vermeld is. Dit geldt als legili
maliebewijs op de vverkplek. Oak krijg je Het grote voordeel van PROSEX is 
informatie en advies en medische con behalve een hoop gemak, dat aile 
trole door een professionele bedrijfsarts, diensten van PROSEX speciaal voar 
waardoor je bljvoorbeeld de clubarts kunt prostituees zijn ontwikkeld. Aansluiten bij 
weigeren. En er worden lrainingen PROSEX betekent dat je wei zelfstandig 
gegeven waaraan je deel kunt neman. blijft, maar dat je de beslommeringen van 
Verder ondemandelt PROSEX met belas zelfstandige uitbesteedt aan een 
tingdiensten en overheden om te komen organisatie die precies op de hoogte is 
tot een sterke rechlspositie voor van het v.el en wee van het beroep. 
prostituees. 

Dit basispakket kun je uitbreiden met de Wanneer je je op de mailinglijst van 
pluspakketten van PROSEX. Zo kun je je PROSEX laat zetten ontvang je aile 
boekhouding en administratis door laatste nieuwtjes. Zo zul je de eerste zijn 
Prosex laten verzorgen. PROSEX kan die \fVget wanneer PROSEX haar pak
zorgen voar de afdracht van belasting en ketten 9aat aanbieden. 
premies. Specifiek voor de vrOlJ'M3n die in 
clubs vverken kan PROSEX oak als 

Denktank 
Rechten 
door. Rico Haney 

Hoe staat het met de wetswijziging? De Rode Draad gaat er nog steeds vanuit dat 
250 bis (het bordeelverbod) gewijzigd zal worden. De kranten hebben er vol van 
gestaan; tv-programma's sleepten de ene deskundige na de andere aan; kortom, 
Nederland raakte er niet over uitgepraat. Nu de storm wat geluwd is en de tweede 
kamer (nag) geen teken van leven over dit onderwerp heeft gegeven is het tijd am 
in te gaan op een ander aspect van de discussie. 
Dit belangrijke onderdeel is naU'M:!lijks aan bod gekomen de afgelopen tijd. Ik heb het over 
de arbeidsvorm waarin prostltutie straks moet gaan voorkomen. 
Het Iijkt een vermakelijk idee om in loondienst te werken. Een week per maand ongesteld 
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zijn of negen maanden zwangerssehapsverlof en het jaar is (bijna) rondo In feite is het 
natuurlijk nist vermakelijk maar ronduit bizar wanneer prostituees in loondienst zouden 
komen. 

Je kunt op z'n zaehts gezegd stellen dat werken in loondienst een schending is van de 
integriteit van het lichaam. Hoe'N8l dit een van de belangrijkste reehten is blijft het feit dat 
drie op de vijf vrOlJlM:ln (seksueel) lastig gevallen is of wordt. Het is dus meer een kYvestie 
van voorrecht dan recht. De schending zit vooral in het feit dat een bordeelhouder een 
prostituee kan d\Ningen tot bepaalde onge-wenste handelingen. Al staat er nog zo prachtig 
in het contract dat dit zeker niet mag, door de werkgever-werknemer verhouding is er 
sprake van overwicht. De clubeigenaar kan dus makkelijk pressie uitoefenen op een 
sexv-.erker. Helemaal wanneer je erbij betrekt dat een loondienst verhouding verplicht tot 
het verstrekken van gegevens aan je werkgever. Niet aileen 'Naet de eigenaar nu je 
voomaam, achtemaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en -land, oak je burgelijke 
staat en je sofinummer (en alles daar tussen in). Meer dan je nodig hebt om de rest van 
iemands leven mooi zuur mee te kunnen maken. 
Op zich is niets mis met het verstrekken van gegevens wanneer we spreken over een Yak 
dat geaccepteerd is en waaraan niemand aaostoot neemt, zoals advocaat, masseur of 
marktkoopman. ' 
Zoals hierboven werd 
geconstateerd betekent het hebben Aile dagen 
van een aantal reehten nog niet dal 
daar gebruik van gemaakt zal 
kunnen worden. Dit heeft te maken feest. 
met de omstandigheden waarin het 
werk in deze branche 'M>rdt gedaan. 

Aile dagen van de maand 
Er zijn nog een aantal specifieke probleemloos vrijen, dankzij de 
zaken moeilijk op te lossen. Pharmatex Tampon. 
Hieronder vallen menstruatie, 
zwangerschap, geslaehtsziekten 
e.d. Veel vrou'llllen werken niet 
wanneer ze ongesteld zijn. Bij 
zwangerschap krijgt men in andere 
branches veriof vanaf enkele '1Neken 
voor de bevalling tot enkele 'Nakan 
daarna. In de prostitutie zou het 

Handig wanneer je af en toe aen doosja gaan om minimaal een acht a 
·sponsjes· nodig hebt: negen maandelijks verlot. PHARMATEX TAMPONS NU OOK BIJ DE APO

Voor de Rode Draad en een aantal THEEK. 
andere organisaties is het Bij bestelling aangeven knp/taxe 14000369 
principieEH en praktiseh gezien Groothandel Fagron Rotterdam. 

Voor inlichtingen en bestellingen:onmogelijk om prostitutie in 
Asha Intemational, P.o. Box 27571. 

loondienst te laten plaatsvinden. 

8 


	96-2-6 bewerkt
	vl 96-2-7
	vl 96-2-8

