
De Stand van Zaken: uitkomsten van het eerste overleg met V.E.R. en De Rode 
Draad/Vakwerk op 6 juni 2003 in Hotel Van der Valk, Breukelen 

VER= Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven 

Excellent-  Organisatie van (duurdere) bedrijven.  

Enkele citaten uit het verslag van Jan Visser: 

‘Het hoofdthema van dit overleg was de vraag of we een bilateraal overleg over een CAO 
kunnen opstarten. Of we het willen of niet, wanneer er in bedrijven loondienstverhoudingen 
worden geconstateerd en wanneer bedrijven zich daar bij neerleggen, dan is de volgende stap 
het opschrijven en formaliseren van deze verhoudingen in een CAO. Op zich is dit een zeer 
complex en veelomvattend document, die een bindende werking voor de sector krijgt. Deze 
wordt, net als in andere sectoren gedetailleerd toegesneden op de omstandigheden in de 
prostitutie. 

De V.E.R. en De Rode Draad/ Vakwerk zijn de organisaties die de belangrijkste 
onderhandelende partijen worden. Wij gaan er op dit moment van uit dat voor de 
raamprostitutie geen loondienstverhoudingen gelden en dat de Excellent Groep alleen 
facilitaire verhoudingen kent. Wanneer hierin verandering gaat optreden, dan worden zij ook 
uitgenodigd. 

Wij spreken af om in september een serie gesprekken over een CAO te beginnen. Om ons te 
voorzien van de speciale, gewenste deskundigheid op dit terrein zal de V.E.R. een 
vertegenwoordiging van de MKB regelen en De Rode Draad/ Vakwerk zal een 
vertegenwoordiging van FNV Bondgenoten meenemen. Om het gezaghebbende karakter van 
dit (bilaterale) overleg te vergroten wordt een onafhankelijke deskundige op het gebied van 
arbeidsrecht aangezocht. Deze kan bovendien me zijn prestige extra gewicht aan de uitkomst 
verlenen. 

Wij hebben besloten deze gespreksronden niet onder auspiciën van het LPO te laten 
plaatsvinden. Ten eerste is een aantal leden van het LPO geen direct belanghebbende. Ten 
tweede is de ervaring dat wanneer er in groter verband over loondienstverhoudingen wordt 
gesproken, de discussie wordt belast met zaken uit het verleden. Dan komen allerlei 
opmerkingen en insiders anekdotes, soms in de vorm van oud zeer, naar boven die doorgaans 
geen enkele functie hebben voor de voortgang van een zakelijke onderhandeling over een 
CAO. 

Wij kiezen dus voor een setting zoals die bij CAO overleg gebruikelijk is en verwachten dat 
de deelname van deskundigen van buitenaf er voor garant zal staan dat we een zuivere, 
zakelijk en “to the point” overleg zullen hebben. 

In de vergaderingen van het LPO zullen de vorderingen  wel worden gemeld. Bovendien zal 
al het voorwerk dat in de loop der jaren via het LPO is gedaan bij het werk betrokken worden. 

NB. Veel leden van de V.E.R. staan afwijzend tegenover een CAO, omdat zij hun bedrijf 
facilitair willen inrichten. Het bestuur heeft echter de taak om mee te werken aan de 
ontwikkeling van een CAO voor het geval deze over enige tijd voor een aantal bedrijven 
‘dwingend’ zal gaan gelden.’ 



2. Voorstel voor deelnemende partijen 

Uit het ‘Breukelen overleg’ kwamen de volgende partijen naar voren. 

De Rode Draad/Vakwerk 

De brancheorganisaties van exploitanten: V.E.R. De V.E.R zou de Excellent groep polsen of 
ze ook belangstelling hadden. De indruk bestond dat de SOR geen boodschap had aan 
besprekingen over een mogelijke CAO. 

De Rode Draad laat zich bijstaan door het FNV, De Excellent en V.E.R door het MKB. (Voor 
de rol van het FNV, zie bijlage Geschiedenis van de Samenwerking van De Rode Draad met 
het FNV) (2) 

Van een ambtenaar van het ministerie van SoZaWe kregen we de vraag om het overleg te 
verbreden. Suggesties voor verbreding zijn: 

De belastingdienst , UWV en arbeidsinspectie. 

De Graafstichting heeft aangeboden de voorzitter te leveren. 

NB: Het gaat om een soort SER  (Sociaal Economische Raad) model in de prostitutie. In de 
SER zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties en de overheid. 

In dit model is het niet de bedoeling dat vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties, 
organisaties voor gezondheidsvoorlichting, klantenorganisaties alsmede belastingadviseurs, 
boekhoudkantoren/accountantskantoren deelnemen aan het overleg. Wel kan aan derden 
advies of een toelichting worden gevraagd. 

  

  


