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P
rostitutie is een onderwerp woor vrijwel iedereen een mening over heejt 

en woor veel vooroordelen over bestaan. Deze folder beschrijjt hoe 

pro,stitutie in Nederland geregeld is, wat de rechten van prostituees zijn 

in hun werk en hoe het Kenniscentrum De Rode Draod door injormotie over geeft. 

Deze folder is voor prostituees en voor de gefnteresseerde leek. 

In de folder wordt voor het leesgemak de prostituee ols vrouwelijk oangeduid; 
, 

uiteraard geldt de inhoud ook voor mannelijke sekswerkers. 

De medewerkers van De Rode Draod hebben hun best gedoan om de actuele 

informotie te verzamelen ten tijde van het per perse goon van deze brochure 

(oktober 2004). Prostitutiebeleid verandert snel en de informatie in deze brochure 

kan op details verouderd raken. Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar 

onze website (www.rodedraad.nl).De Stichting De Rode Draad occepteert geen 

verantwoordelijkheid voor de gevolgen van acties die lezers nemen op basis van de 

informatie in deze brochure. Wij raden lezers die voor belangrijke beslissingen 

staan aan om zich te informeren bij ter zake deskundige instanties. 
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Stichting De Rode Draad 

IJ
e stichtin(j is in 1985 opgericht door (ex)prostituees met het doel op 

te komen voor de rechten van alle prostituees: mannen en vrouwen, 

zowel Legille als ilLegale, die in Nederla nd werkzaam zijn. 

De kracht van De Rode Draad is dat ze haar deskundigheid direct haaLt uit de 

contacten met werkende vrouwen en mannen. 

De medewerkers van De RQde llraad bezoeken regeLmatig prostituees op hun 

werkplek. Of het nu een tippelzone. -een raa mgebied, een club of een erotische 

massagesalon betreft, overal in NederLand proberen deskundige veLdwerkers zo 

veeL mogeLijk prostituees te bereiken. 

7.ij doen dit met actuele informatie - in verschiUende talen - over beLasting 

betalen, rechten. arbeidsomstandigheden en privacy. 

De Rode Draad zoekt ook vrouwen in het zogenaamde illegaLe circuit op. 

Naast het hoofdkilntoor in Amsterdam heeft De Rode Draad een regiokantoor in 

Rotterdam. Ook in Groningen, ALkmaar en andere steden zijn er contactpersonen. 

Op deze manier krijgt De Rode Draad een goed beeld van de omstandighcden 

waaronder prostituees hun werk uitoefenen en met die informatip. informeert ze 

andere spelers in het veld. 

Hi; individueLe vragen met betrekking tot maatschappeLijk werk en gezondheids

70rg verwijst de Rode Draad door naa r de juiste instanties, waa rbij de privacy 

van de prostituees aLtijd wordt gerespecteerd. 

Prostitutie is nu een Legale bedrijfstak, maar sociaLe uitsluiting, discriminatie en 

sLechte arbeidsomstandigheden zijn nag steeds eerder regeL dan uitzondering. 

Dailrom bLijft het werk van De Rode Uraad nodig. 
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Prostitutie in Nederland 

N
ederland telt naar schatting 25.000 sekswerkers die werkzaam zijn 

achter ramen. op straat, in clubs en prive-huizen. ma,:>':>agesalons. 

thuis en in escort bedrijven. De Laatste jar~n zijn internet en 

mobiele telefoons een belangrijk middel g€worden om kLanten te werven. 

Exploitanten en kla nten zij n strafbaar wan neer ze werken met prostituees 

die nog geen 18 jaar zijn. 

In oktober 2000 zij n door een wetswijziging de prostitutiebedrijven legaal 

geworden. De exploitanten moeten zich wel aan het arheidsrecht houden en 

hebbon voor hun bedrijf een vergunning van de gemeente nodig. 

Hierin staat onder andere waar het bedrijf gevestigd mag zijn en aan welke 

inrichtingseisen voldaan moet worden. Controles worden uitgevoerd door 

o.a. de gemeente. politie, brandweer en de GG D. 

Iedere gemeente heeft de vrijheid zelf haar prostitutiebeleid vorm te geven. 

Zo kan het voorkomen dat er grote verschillen ontstaan tussen de gemeentes 

onderling in prostitutiebeleid. Er zijn gemeenten die proberen om g~en 

enkel bedrijf op hun grondgebied toe te staan, of ze willen niet dat vrouwen 

thuis werken. Iedereen die zelfstandig wil gaan werken doet er goed aan om 

bij de gemeente te informeren wat haar regeLs zijn. 

De ambtena ren van de politie, gemeente en belastingdienst zijn gercchtigd 

om prostituees te vragen naar hun identiteitspapieren, am vast te stellen 

hoe oud iemand is en of zij wel een werkvergunning voor Nederland heeft. 

Ze magen t"chter geen gegevens opschrijven, dat mag alleen bij verdenking 

van een misdrijf of wanneer zij een gegrond vermoeden hebben dat de 

betrokkene een sLachtoffer is van mensenha ndel. 
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DE RODE DRAAD 

Arbeidsverhoudingen 

V
eruit de meeste prostituees staan te boek als zelfstanrJig ondernemer 

maar bij nadere contrale door helastingdienst en UWV blij kt vaa k dat 

de exploitant gezag over hen uitoefent. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de exploitant de werktijden, de prijslijst en de 

verdeling van de inkomsten bepaalt. Voor de wet betekent dit dat hij loon

belasti n9 moet afdragen en ook de premies voor de sociale verzekenngen. 

Wan neer hij wil dat de prostituees zelfstandig ondernemer zij n, moet hij de 

prastituees vrij Laten am te kamen en te gaan wanneer zij willen, zeLf prijzen 

laten bepa len en zelf hun werkkleding laten kiezen. 

Voor alle prostituees geldt dat ze nooit tot seksuele handelingen mogen 

worden gedwongen. Ze kunnen daarom ten alle tijde klanten afwijzen of 

bepaalde handelingen weigeren. Niemand mag worden gedwongen zander 

condaom te werken of om alcohol of drugs te gebruiken met klanten. 

Omdat de werkverhoudingen nag niet goed en systematisch zijn bepaald is het 

voor een prostituee vaak heel moeilijk om deze misstanden effec:tief aan de 

kaa k te stellen. Dan staat ze alleen tegenover de eigenaar van het bed njf en 

kan ze slikken of stikken. 

Daarom is De I{ode Draad betrokken bij het opstellen van modelcontracten voor 

de sector. Maar met een modelcontract aIleen is alles nog nlet in kannen en 

kruiken. Ze moeten ook nag ingevoerd worden en in de praktijk werkbaar 

blij ken. De Rode Drai:ld gaat dit proces begeleiden. 



DE RODE DRAAD 

Belasting en geld 

I
eder~en wit natuurlijk zo veel mogelijk verdienen en zo weinig mogelijk
 

belasting betalen. Door de legalisering en de toenemende controles
 

wordt het steeds riskanter am te proberen buiten het zi<:ht van de
 

belastingdienst te blijven en geen belasting te beta len . De Rode Draad wijst
 

op dit risico. De Rode Draad ijvert ervoor dat de belastingdienst
 

aftrekposten erkent die ook voor vergelijkba re beroepsgroepen gelden:
 

kledi ng, persoonlijke verzorging en vervoerskosten. Als zelfstandige moet je
 

zelf verzekeringen regelen.
 

Prostituees die als zelfstandige werken ontkomen er niet aan een goede
 

administratie te voeren met een goede admi nistrati e via een eigen kasboek,
 

of wellicht via een goede boekhouder, onafhankelijk van de exploitant.
 

Er opereren ondeskundige administratiekantoren.
 

De Rode Draad raadt aan om zeer kieskeurig te zijn bij de keuze.
 

Op de website van De Rode Draad staan betrouwbare ddressen.
 

De legalisering betekent dat prostituees zich ook als zakenvrouw moeten
 

gedragen. Zelfstandig ondernemerschap houdt ook een zakelijke rekening
 

bij de bank in, je toekomst te plannen en proberen te sparen.
 

Drln kzij een klacht bij de Cammissie Gelijke Behandeli ng heeft I)e Rode
 

Oraad bereikt dat de meeste grate banken prostituees als klant accepteert.
 

--. 





doorverwijzen 

DE RODE DRAAD 

Op een toeristenvisu m mag je in Nederland wel LegaaL verblijven, maar je 

mag niet werken. Een huweLij k met een Nederla nder biedt weL uitzicht op 

een werkvergunning, maar de afhankelijkheid van de partner kan het rislco 

van uitbuiting met 7.ich meebrengen. 

In januari 2004 is AtaLantas opgericht, een belangenvereniging voor slacht-· 

offers van mensenhandeL. Om veiligheidsredenen heeft deze vereniging 

geen vast adres ma3 r meer informatie is te vi nden op www. ata lantas.org 

Gezondheid en hulpverLening 

P
rostitutie is eell 7waar beroep omdat het fysiek belastend is en 

psychisch ook heeL wat veerkracht eist. Om haar zelfrespeet niet te 

verLiezen is het van belang dat een prostituee haar grenzen kent en 

weet te stelten; niet aLleen naar klanten toe maar ook naar expLoitanten en de 

buitenwereLd. De psychische beLasting van een 'dubbeLleven', veroorzaakt door 

het gebrek aan maatschappeLijke acceptatie, maakt het werk extra zwaar. 

Sekswerkers kunnen met vragen hierover, of voor een gesprek met collegae, 

terecht bij De Rode Oraad; bij specifieke hulpvragen kan de stichting ook 

naa r de juiste insta nties. 

Voor de meeste prostituees houdt hun carriere ruim vaor de pensioengerechtigde 

Leeftijd op, net aLs bij topsporters en fDtomodelLen. Daarom is het verstandig 

dat een prastituee geld reserveert voor het moment dat le er (even) rnee wil 

stoppen, anders loopt ze het gevaa r tegen haar wi! door te moeten werken. 

--.


