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Samenwerking 

Door: Han Brugmans 

De ontwikkelingen bij Prosex gaan 
hard. Oat komt omdat er nu eindelijk 
eens een beetje beweging in de gehele 
branche zit. Die beweging is 
voornamelijk veroorLaakt door allerlei 
overheidsacties. Steeds meer 
instellingen en overheden (zowellagere 
als hogcre) gaan zich bemoeien met de 
gang van zaken binnen de prostitutie. 
Oat dat niet altijd even positief overkomt 
moge duidelijk zijn. Oat dat niet altijd op 
dezelfde rnanieren en op dezelfde 
voorwaarden gebeurt, is inmiddels ook 

in een zinvolle samenwerking met die 
overheid niet bevordert, is erg zacht 
uitgedrukt. Oat een en ander een aantal 
schijnoplossingen in de hand werkt, die 
zeker niet in het voordeel van de 
prostituees zijn, is een gegeven. 
Prosex heeft ondertussen de handen 
meer dan vol om op allerlei niveaus en 
bij allerlei instellingen duidelijk uiteen te 
zetten wat wei acceptabele oplossingen 
zijn. 
We noemen wat voorbeelden van de 
meest recente ontwikkelingen en 

wei duidelijk. En dat dat het vertrouwen gebeurtenissen. 
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Gemeentetijke sociale diensten. 

Mensen met een uitkering hebben 
nogal eens problemen om hun uitkering 
te beeindigen. Een uitkering krijgen is 
een, maar een uitkering beeindigen is 
een heel ander verhaal. Stelt u zich 
voor dat u met ingang van een bepaalde 
datum wit gaat werken. U :wlt de sociale 
dienst hierover moeten informeren. De 
sociale dienst moet zeker weten dat u 
hen al niet voor een paar maanden hebt 
opge/icht. U hebt helaas geen 
aanstellingsbrief of bewijs van 
inschrijving bij een uitzendbureau. 
Gemakshalve nemen veel diensten dan 
maar aan dat u dus al veel langer in uw 
eigen onderhoud voorzag. Men ziet 
overigens ook niet dat u die uitkering 
niet (aileen) voor het geld had, maar 
voorname/ijk om in het ziekenfonds te 
zijn. 
Het orngekeerde probleem gaat ook 
weer komen als u op enig moment met 
uw eigen onderneming stopt. Hoe krijg 
je dan weer een fatsoendelijke uitkering. 
En als de inkomsten uit prostitutie een 
aantal maanden behoorlijk laag zijn, 
hebt u ook een probleem met hen. 
Prosex probeert waar nodig deze 
problemen op te lossen. Het is van 
groot belang dat we op gelijksoortige 
mogelijkheden bij andere gemeenten 
kunnen wijzen. In het geval van een 
proces tegen een of andere gemeente 
staat u dan vGel sterker. Prosex 
verzamelt en rubriceert deze informatie. 
Samen zjjn we sterker! 

Particuliere ziektekostenverzekering. 

Via Prosex is het moge/ijk om gebruik te 

maken van een collectieve 
ziektekostenverzekering. U bent dan 
net zo goed verzekerd als elke andere 
Nederlander. En het kost niets meer. De 
prijzen zijn uitermate concurrerend. 
Voorts kunt u binnenkort gebruik maken 
van de moge/ijkheid om u periodiek 
geneeskundig te laten onderzoeken. 
De SOA-richtlijnen zullen daarbij in acht 
worden genomen. Nadrukketijk is bij de 
verzekeringsmaatschappij bekend dat 
u in onze branche werkzaam bent. U 
bent bij hen echter niet als zodanig 
geregistreerd. 
Indien u zich particulier bij een andere 
maatschappij verzekert en bij het 
invullen van het aanvraagformulier niet 
aile relevante risicofactoren opgeeft, 
loopt u de kans voor bepaalde 
betalingen geen vergoeding te krijgen. 
Upleegt dan volgens hen contractbreuk. 
Oat moeten we dus niet hebben. 

Politie. 

Over het wei of niet optreden van 
diverse politiediensten, kunnen we 
onderhand ook een boek schrijven. 
Gelukkig is de tendens dat er naar een 
behoorlijke manier van samenwerking 
wordt gezocht. Met name hoger 
geplaatsten willen tegenwoordig nog 
weI eens begrip opbrengen voor de 
praktische gang van zaken. Hoewel ook 
zij het sorns behoor/ijk moeilijk hebben 
om het in hun dienst 'te verkopen'. Met 
name een recente uitspraak van de 
rechtbank in Den Haag veroorzaakt 
menigeen bij flinke hoofdpijn. De 
rechter stelt dat een prostituee als 
zelfstandig ondernemer kan werken en 
derhalve recht heeft op een 
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verblijfsvergunning. Nou komt die 
verblijfsvergunning er misschien nog 
wei eens voorde betrokken buitenlandse 
prostituees, maar de bijbehorende 
wcrkvergunning wordt door de politie 
natuurlijk niet verstrekt. 
Vooral het 'Iagere politievolk' kijkt 
slechts naar de regeltjes. Het staat niet 
in mijn boekje, dus ik doe wat ik altijd 
doe. Oat wil dus zeggen, oppakken en 
uitzetten. Gelukkig slagen we er vaak in 
om de superieuren van deze agenten 
op andere gedachten te brengen. Er zijn 
duidelijk lokale verschillen in benadering 
merkbaar. Met andere woorden in de 
ene plaats word je met rust gelaten en 
kun je ongestoord werken, terwijl je in 
een andere plaats dikke problemen 
krijgt. Hoezo Nederland rechtstaat? 
Prosex blijft ook hier de belangen 
behartigen. 

Belastingen 

Met de belastingdiensten tlebben we 
een doorlopend on vaak uitgebreid 
contact. oit warpt vruchten af voor de 
prostituees die bij Prosex zijn 
aangesloten. Maar helaas slaagt de 
belastingdienst er voorlopig niet in om 
op korte termijn overal volgens dezelfde 
richtlijnen te opereren. Voorlopig blijft 
het mogelijk dat een inspecteur zijn 
eigen interpretatie aan de regels blijft 
geven. Sommigen zijn net echte 
mensen! Sommigen vinden prostitutie 
vies en negeren de gehele branche 
binnen hun inspectie (of misschien is 
hun vrouw jaloers?); sommigen kiezen 
heel duidelijk de kant van exploitanten 
en slikken alles wat hen wordt 
voorgehouden; sommigen gaan uit van 

de belangen van de prostituee en 
hebben geen oog voor de exploitanten. 
Feit is dat er momenteel een wildgroei is 
aan allerlei afspraken die met diverse 
inspecties zijn gemaakt. Er zijn er 
slechts weinig die voor de prostituees 
gunstig uitgevallen zijn. De consequentie 
is dat er momenteel een fiscale route 
binnen Nederland mogelijk is. Niemand 
hoeft dus meer naar d(~ Antil/en of naar 
Jersey uit te wijken. Natuurlijk is deze 
situatie ongewenst. Het wordt de 
hoogste tijd dat de landelijke politiek 
zich hier eens mee gaat bemoeien. Maar 
ja, de verkiezingen komen er weer aan . 
Prosex streett naar een geHjkwaardige 
behandeHng door geheel Nederland 
voor aile betrokkenen. Het is uitermate 
ongewenst dat de balans tussen 
exploitanten en prostituees wardt 
verstoord. 

Schijnconstructies. 

Helaas, helaas. oaar konden we op 
wachten. Links en rechts worden 
allerlei constructies bedacht en aan de 
vrouwen opgedrongen. Deze 
constructies hebben een aantal 
kenmerken gemeenschappelijk. Ze zijn 
gemaakt om de belangen van de 
betrokken exploitanten veilig te stellen. 
Ze zijn nimmer in he! voordeel van de 
prostituees. De constructies zijn altijd 
verplicht; vrouwen hebben geen 
alternatief. Elk systeem dat door wie 
dan ook verplicht wordt opgelegd, moet 
als ongewenst worden afgewezen. Oat 
geldt overigens ook voar het 
Prosexsysteem. Vrouwen moeten ook 
kunnen kiezen om niet met Prosex 
samen te werken. Gevraagd en 
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ongevraagd zal Prosex over dergelijke 
constructies informatie verstrekken. 
Zowel aan betrokkenen als aan de 
diverse overheden. 

Samenwerking 

Gelukkig zijn er ook goede 
ontwikkelingen te melden. In 
voortdurend overleg met 'verenigde' 
exploitanten wordt gewerkt aan een 
uitgebalanceerd systeem voor onze 
branche. Het is inmiddels glashelder 
dat slechts gezamenlijk opereren kans 
van slagen heett. Zeker nu de overheid 
haar kansen heeft laten liggen, kan de 

branche zeit woer het voortouw nernen. 
De tijd is rijp om op kortc termijn een 
voor aile betrokkenen voordelig 
samenwerkingsverband te introduceren. 
Indien wij schouder aan schouder gaan 
staan, kan de overheid straks weinig 
anders meer dan volgen. Zeker als het 
systeem goed tunctioneert en zeker als 
er geen betrouwbaar en werkbaar 
alternatief is. Prosex blijft er naar 
streven om voor de prostituees een zo 
eenvoudig en voordelig mogelijk 
systeem te ontwerpen. 
Samenwerking is daarbij het 
sle utelwoord. 

Utrecht 
De vrouwen die aan het Utrechtse Zandpad werken, hebben in de pers al enkele 

malen aan de bel getrokken in verband met de Jast die ze ondervinden van met 
name Marokkaanse randcriminelen. Het werkon wordt hen door de vele 
vernielingen van auto's van klanten en berovingen moeilijk gemaakt. Eindelijk lijken 
ze met hun klachten gehoor te krijgen. De gerneente overweegt aan het Zandpad 
een politiepost in te richten. Prima meiden, onze steun hebben juillie! 
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