


Ook de exploitant wil nogal eens een 
kopietje van je paspoort Anoniem blij
ven in de prostitutie is bijna niet moge
Iijk, er is op zijn minst een bestand 
waar je met naam en toenaam gere
gistreerd staat. 
PROSEX gaat dit probleem te lijf via 
een uitermate beveiligd pasjessys
teem. Op de werkplek hoef je aileen 
maar je PROSEX-pasje te laten zien 
en de controleur weet dan dat je aan 
bepaalde eisen voldoet. Op het pasje 
staat aileen je werknaam en een PRO
SEX-nummer, maar doordat je aan
gesloten bent bij PROSEX weet de 
controlerende instantie genoeg. Want 
aan PROSEX zijn aileen die prosti
tuees aangesloten die 18 of ouder 
zijn, legaal zijn, BTWIIB betalen e.d. 
Wanneer de controlerende instantie 
zeker wil weten dal het PROSEX-pas
je van jou is, kunnen ze dag en nacht 
bellen met PROSEX. Maar ze kunnen 
er dan natuurlijk niet achter komen wat 
je 'eehte' naam is. 

2.BTW - Belasting - en Boekhouding 

Steeds meer vrouwen gaan belasting 
betalen over hun verdiensten uit de 
prostitutie. Maar het blijft natuurlijk 
moeilijk om de drempel over te gaan 
om naar een boekhouder te stappen 
die js niet kent. Oaarom kun je PRO
SEX je administratie laten verzorgen. 
PROSEX berekent hoeveel BTW en 
inkomstenbelasting je moet afdragen. 
Bovendien onderhandelt PROSEX met 
belastingdiensten om bepaalde aftrek
posten voor prostituees te winnen. 
Elke belastingdlenst in Nederland 
heeft - binnen de landelijke belasting
wetgeving - een speelruimte waarbin

nen ze haar eigen beleid mag vast
stellen. Oit veroorzaakt ook de ver
schillen tussen de belastingdiensten in 
het land. Sommige belastingdiensten 
zijn heel actief en streng, anderen 
kunnen weer heel passief en soft zijn. 
PROSEX geeft je de mogelijkheid van 
domiciliekeuze, dat betekent dat je 
een keuze hebt waar jij je aangifte 
doet. Een belangrijk voordeel is dat je 
niet in je \NOonplaats aangifte hoeft te 
doen, zodat de kans kleiner is dat be
kend wordt bij kennissen en familie dat 
je in het yak zit. 

3. Vel'7ekeringen 

PROSEX gaat verschillende verzeke
ringen aanbieden: een pensioenllijf
renteverzekering, een ongevallenver
zekertng, een arbeidsongeschiktheids
verzekering en een ziekte
kostenverzekering. 

4. En Verder biedt PROSEX: 

• Een PROSEX-vakblad; 
'. Verschillende Workshops, cursus 

sen en lezingen; 
* KortinQen bij de aanschaf van 

condooms, kleding, attributen, e.d. 
- Medische keuringen; 
- Een werkplekbestand van goede 

maar ook van slechte plekken; 
- Een spreekuur; 
- Belangenbehartiging voor PROSEX 

deelnemers; 
- Juridische bijstand en advies; 
- Een spaarregeling etc. 
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