Prosex
De afgelopen periode is er erg hard
gewerkt aan de ontwikkeling van
Prosex.
We hebben uitvoerig overlegd met
een groot aantal instanties. lowel met
de eigenaren van bedrijven, met de
bedrijfsvereniging, met de diverse
belastingdiensten en met
verzekeringmaatschappijen.
Het resultaat mag er zijn!
De gehele branche gaat werken via
het zogenaamde 'facilitaire model'. Oit
betekent dat de bedrijven faciliteiten
verhuren en geen bemoeienis hebben
met de inkomsten en de belasting van
de prostituees.
De prostituees worden allemaal
zelfstandig ondernemer, met hun
eigen boekhouding en hun eigen
verplichting om belasting te betalen.
Prosex kan hier uitstekend haar
dlensten aanbieden.
De basis van ons systeem is een
landelijk erkend registratiesysteem.
Deelnemers aan dat systeem !<.rijgen
het Prosex-pasje. Oit pasje garandeert
dat de houder: 1) meerderjarig IS, 2)
legaal en werkgerechtigd is, en 3)
belasting betaalt.
Op het pasje staan niet je echle naam
en adresgegevens. Naast je foto komt
je werknaam en een code. Deze code
wordt gebruikt in de communicatie met
lowel de bedrijven als de accountant.
Het is aak mogelijk om je via deze
Prosex-code te verzekeren tegen
ziektekosten en
arbeidsongeschiktheid.
Je kunt dus anoniem werken. Prosex
waar-borgt je privacy in de branche en
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tegenover de boekhouders en
medewerkers van de
verzekeri n9maatschappijen.
Bij de belastingdienst ben je echter
wei bekend. Bij de aanmelding als
zelfstandig ondernemer moeten we
je SOFI-nummer opgeven. Oit is
nodig om je belasting te kunnen
betalen. We hebben echter de
garantie gekregen dat deze
gegevens niet voar andere
doeleinden gebruikt zullen worden.
Zwart werken zal binnen de branche
straks bijna niet meer mogelijk zijn.
Het uitgangspunt van Prosex is dus
dat er wit gewerkt wordt, wei zander
teveel belasting te betalen.
Berekeningen die we hebben laten
maken geven aan dat de
'gemiddelde' prostituee waarschiJnlijk
minder dan 20% aan belastingen
kwijt is. Vaak zal het zo zijn dat er na
afloop van een kalenderjaar, een
aardig bedrag aan betaalde
belasting teruggevorderd kan
worden. Oit komt mede omdat de
beroepskosten in mindering op de
verdiensten gebracht kunnen
worden.
Om dit te realiseren en te kunnen
garan-deren wordt er een landelijk
computer-systeem antwikkeld. Oit
systeem houdt bij Wie, Waar
Hoeveel verdient. Van de
verdiensten die je hebt in de
facilitaire bedrijven reserveer je 25%
van je netto-inkomen. Prosex haalt
periodiek de administratiegegevens
op en incasseert bij de bedrijven het
door jou gereserveerde bedrag .

Periodiek dragen wij de door jou
verschuldigde BTW af. Na afloop van
elk kalenderjaar vorderen we het
teveel betaalde terug en keren dat aan
jou uit. Op deze manier kun je aardig
wat sparen.
Van het bedrag dat je reserveert
worden ook de kosten van Prosex en
van de accountant betaald. Het
entreegeld bedraagt eenmalig f. 400.
De membership-kosten van Prosex
worden beperkt tot een maximum
bedrag van f. 100 per maand. Verdien
je in een maand niets of weinig, dan
betaal je ook niets of weinig. Omdat
we er naar streven de administratie
zoveel mogelijk te automatiseren,
zullen ook deze kosten beperkt
blijven.
Prosex biedt dus veel voordelen. Voor
de facilitaire bedrijven is er de
garantie dat zij werken met onder
nemers die aan hun administratieve
en fiscale verplichtingen voldoen. De
bedrijven krijgen daardoor een
behoorlijk stuk rust. Voor de members
van Prosex is er de garantie dat hun
privacy wordt gewaarborgd, hun BTW
wordt betaald en teruggevorderd, en
dat hun administratis op orde is.
Zowel aan de bedrijven als aan de
members worden regelmatig
overzichten verstrekt.
Momenteel wordt het systeem in de
praktijk getest. Het is de bedoeling dat
het in de loop van 1997 geleidelijk in
het gehele land wordt ingevoerd.
Jij kunt nu echter al meedoen. In deze
opstartfase geven we nog een
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behoorlijke korting op de tarieven.
Stuur het ingevulde inschrijfformulier
naar Prosex, Postbus 16422, 1001
RM Amsterdam.
Prosex beseft dat het hele systeem
nogal ingewikkeld is. Je kunt met ons
een afspraak maken zodat we het
persoonlijk komen toelichten. Bel
voor nadere informatie naar De Rode
Draad of Prosex op 020-6207309.
Prosex is er voor haar members. Ons
enige belang is jouw belang. Zorg
dat je snel meedoet. Je bent van
harte welkom.
Han
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