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P@r 1 oktober 2000 is een aantal wetten In Nederland veranderd, waardoor prostitutle
bedrljven legale bedrijven kunnen worden. Wei maet u a:s exploltant aan een aantal 
veorwaarden voldoen om een vergunning te krljgen. Bovendien heeft u verpllc:htingen aan 
de prostituees die In uw bedrljf werken. Als ziJ bij u in loondlenst zijn, bent u verpllcht om 
te zargen veor hun soclale verzekeringen en veor de afdracht van de bela sting. 
Als de prostltuees zelfstandlg werken, moeten zij hlervoor zelf zO~gen. In deze folder geven 
wij u Informatie over seciale verzekeringen. 

.. Voor wie is deze brochure bedoeld Faci/itair bedrijf 
i)eze brochure is voo, a!le exp!oitanten van In een facilitair bedrijf huren de prostituees 
prostitutiebedrijven. Door de wetswijzjging werkruimte bij -..;. en maken zij gebruik van de 
gelden voor prostitutiebec.rijver. n"J. dezelfde service van het bedrijf. Daa, betaler: zij eer. 
rege1s 215 voor andere bec.:ijver.. Het Gak wil u van tevoren afgesproken bedrag over. ::r mag 
beaouwbare informatie geven over de ke~.IZes verde, geen gezagsverhouding zijn tussen u 
waarvoor u nu staat. en de prostituees. Oat betekent dat de prosti

tt:ee eigen baas is en helemaal zelf bepaal, 
Belangrijkste keuze wat haar prijzen en werktijden zijn en zeU .. 
De belangrijkste keuze die u moet maken gaat uitmaakt op welke manier ze werkt, welke 
over de stijl van uw bedrijf. Komen de presti kleding ZE dra~gt en dergelijke. Zij zijn dus 
tuees bij u in 100ndienst of wilt u een bedrijf zelfstandig werkend. Dit was tot n'.l toe 
waar werkruimte en diensten worden verhuu rd: gebruikelijk in de raamprostitutie. 
een zogeheten facilitair bedrijf. Van deze keuze 
hang! af wie er verantwoordelijk wordt vaor 
de sociale ve:zekeringen (en de belasting; ViJl1 

de prostituees die in uw bedrijf welken. 
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Een facilitair bedrijf in de prostitutie is te vergelijken met bijvoorbeeld schoonheids
specialisten en pedicures die in een winkel of warenhuis hun eigen klante~ ontvangen. 
Ook dj betalen huur voor hun werkruimte en eventueel voor ar.dere die,n.>ten van het 
bedrijf, maar zijn verder helemaal eigen baas. 

'AGINA .. 



Nieuwe situatie 
Een facilitairbedrijf is wei een andere situatie 
da..l tot nu toe meestal bestond in cluts, prive
huizen en de escort. Daar maakte u als ba:ls 
toch uit hoe en wanneer er gewerkt werd en 
wat de klanten moeste:l betalen.In een hcili 
tair bedrijf staat u in een heel andere r:;la~ie 

tot de prostitu.ees, doo:<iat u geen zeqgeI'.

schap meer over ze hee~t. Dat is nogal eer. 
verandering, zowei voor :J ais voor de prosti 
tuees. Daarom zu:ien uw afspraken met hen 
duidelijk mce:en zijn en het Hefst ook zWart 
op 'Nit sta&.n. 

Eedenk weI dat de belastingdienst en het 
Gak alleen naar de feitelijke situatie 
kijken. Ukunt best met de vrouwen en 
ma:1nen afspreken dat zij zelf zorgen voor 
hun verzekering en belasting. Maar als 
men cij c::mtrc!e vaststelt dat er wei dege
lijk sprake is van een gezagsverhouding. 
wordt de situatie toch als loondienst 
beschouwd. Dan moet u alsnog de 
(achterstallige) sociale lasten en belasting 
betalen en krijgt u er misschien nog een 
boete bovenop. 

Prostituees in loondienst 
De situatie in de prostitutie is meestal :liet zo 
rechttoe rechtaan als in andere branches. 
De vro'J.wen en mannen werken vaak parttime 
en wisselen soms regelmatig van werkplek. 
Maar het Gak en de belastingdienst kunnen een 
werksituatie zien als loondienst. Zij hanteren 
hierbij de volgende wettelijke criteria: 
•	 u heeft als baas zeggenschap over prijzen, 

werktijden,werkkleding en dergelijke. 
In deze situatie spreken we van een echte 
dienstbetrekking. 

•	 u bent verplicht loon te betalen. 
• de arbeid moet door de werknemer zeif 

worden verricht. .. 
Het kan ook zijn dat een zelfstandige prosti
tuee toch bij u in loondienst werkt. In dat 
geval is de pros~ituee voor dG soci&le verzeke
ringen vErplicht verzekerc., als maar voldaan 
wordt aan de hiervoor ger.cemde voorwaarder.. 

Er is echter ook een dienstbetrekking als 
voldaan is aan de volgend€ voorwaarden: 
• u hebt een afspuak dat de prostituee vocr 

minstens 30 dagen bij u komt werken. 
• zij werkt op minstens twee dagen per week. 
•	 het bruto inkomen is meestal meer dan 40% 

van het minimulT-Joon; dat is meestal meer 
dan f 1.000 br\lto per maaild. [Her minimum

loon vanaf 23 jaar is f 2.4 47, 90 per maand bil' 

een fulleime baan.] 
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Zorgen voor duidelijkheid 
Als exploitant bent u degene die moet zorgen 
voor duidelijkheid. De prostituees moeten 
weten waar ze aan toe zijn. Zijn zij in loon
diei1st of gaan ze zelfstandig werken? Regelt u 
de belasting (afdracht) en de sociale verzeke
ringen of zijn ze daarvcor ze]fverantwoorae
lijk? Hoe u uw bedrijf ook gaat o~ganisEren, 

het is beJangrijk dat u de prostiruees infor
meert over Vl&t voor hen de gevclgen zijn. 

Adviezen bij facifitair werken 
Niet in loondienst werke!1de prostiLlees 
moeten zelf hun be lastH'.g betalen en zelf 
wrgen dat ze zijn verzekerd. Advisee: de 
mannen en vrouwen in uw fadlitair bedri)! 
om de Prostitutie Belastingkrant op te VT2.<;en 
bij de Stichting De Rode Draad of bij het 
Prostitutie Informatie Centrum (voor 
adressen: zie achterin deze brochure). Ukunt 
deze uitgebreide handleiding natuurlijk ook 
zelf opvragen. Voor hun ziektekostenverzeke
ring kunnen ze bij het ziekenfonds terecht 
(als ze minder dan f 42.000 brute per jaar 
verdienen) of bij een particuliere verzeke
ringsmaatschappij. Hier kunnep. ze ook infor
meren naar verzekeringen voor ziekte en 
WAC. Bij de Kamer van Koophandel zijn prak· 
tis~he folders te krijgen voor freelancers er, 
zelfstandige ondernemers. Maak de prosti
t'.lees hierop attent of haal ze zelf in huis. 
Cok bij het Gak kunnen ze informatie en 

PAGIItrIA 1 

folders over sodale verzekerir.c;en 'r."agen. 
Bij al dEZE instanties geldt dat je ook anoniem 
informatie kunt krijgen. 

Pfichten bij foondienst 
Ais de p~ostjtuees bij u in loondienst zijn, 
moet u zich bij het Gak melden als werkgever 
en de prostituees iianmelden als werknemers. 
Oat kunt u doen bij het regiokantoor van het 
Gak. D&.ar:1&. gaat 1i }:remie betalen en zijn dE 
vrouwen en mannen verzekerd tegen ziekte 
(ZW), arbeidsongeschiktheid (WAO), werkloos
r.eid (WW) en ziektekosten (Zfw). Deze verze
keringen zijn verplicht. Op het loonstrookje 
k2.ll de prostituee zien dat de lasten voor 
de verzekeringen zijn ingehouden (en de 
belastir.g is betaald). Ook moet elke prostituee 
die in dienst kornt het bewijs krijgen dat hij of 
zij is ingeschreven tij het ziekenfonds. 

Het verzeke,en van i.l.W werknemers:s 
geen vrije keuze, maar verpiicht. Als '.I n:et 
zeker weet cf u verzekeringsplichtig be:-,t, 
kur:t u. het Gli< vragen een cnderzoek 
in :e stellen. Er wo:d: dan een beslissing 
ger:omen, waa:aar. li zi::h dient te houden. 



Wanneer niet verplicht verzekerd 
Het blijft verboden om mensen onvrijwillig 
in de prosti~utie te 13.ten werken. Ook mogen 
minderjarigen niet in de prostitutie werken. 
Dit geldt ook voor mensen die illegaal in 
Nederland verblijven of ;TI.ensen die geen 
visum hebben om in Neder;and te mogen 
werken. lndien zij toch 2i3 prostit,lee werker;, 
zijn zij niet verzekerd. 

! --------1 
Ook al bent i.l werkgever, li kunt een prosti- I 
tuee noait verplichten een klant te r..ener., 
als zij hem aiet wi!. Ook kan een prostituee II 

nooit worden verplicht bepaalde hande
lingen uit te voeren bij een klant. Vclgens 
de wet heeft zij altijd het recht om te 
weigeren. Het maakt daarbij niet uit welke 
~fspraken 2, zijn gemaakt en wat er zwart 

I op wit staat. I 
I I 

Afspraken bij loondienst 
!'let elke prostituee spreekt u af hoeveel U'.lr 
(in hoeveel dagenl hij cf zij per week gMt 

werken; wat het vaste loon is. hoeveel ze 
daarnaast per klar,t verdient en wanneer ze 
krijgt uitbetaald. Als u nag 3.l".der wer~ var, 
haar of hem verwacht, zoals 3choonmakerl, 
achter de bar staan of strippen. moet dat van 
tevoren worden afgesproken. Ook moet Ume~ 

elkaaf afspreken welke onkosten zij terug
krijgt, bijvoorbeeld voor kleding. Het beste 
is orr. de afspraken op papier te zetten zodat 
daar geen onduidelijkheden over zijn. 
Mondelinge afspraken zijn echter ook 
rechtsgelcEg. 
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Regefs bij loondienst 

Bij ziekte 
Wanneer een prostituee in loondienst ziek 
wordt, moet zij dat dezelfde dag bij u melden. 
Van tevoren is onderling afgesproken aan 
welke regels zij zich Gaarbij moet houden en 
op welk tijdstip ze moet afbellen, bijvoorbeeld 
meteen als de z~ak opel' is of omstreeks de 
tijd dat ze zou beginnen. U moet de ziek
melding doorgeven aan de arbodienst, bij 
wie u bent aang8sloten. 
Deze dienst houdt in de gaten hoe de ziekte 
ver\oopt eli kan de prostit;.tee medisch laten 
on derzoeken. Ais werkgever bent u verplicht 
aangesloten bij een arbodienst. U bent oak 
ve:-plicht am bij ziekte het loon door te 
betalen, in ieeer geval 70% hiervan; dat mag 
neoit lager zijn dan het minimumloon. Dit is 
gebonden <ian een maximumbedrag en duurt 
h::lOguit 52 weken. Ais de prostituee langere 
tijd ziek is, doet u uiterlijk na 13 weken 
aa:lgif~e v3..:1 zie:.<te bij het Gak. 

AI5 de prostituee langer ziek is dan 52 weken,
 
kan ze in de WAO terechtkamen.
 
Is er :oprake van ziekte door zwangerschaps

klachten, bestaat mogelijk recht op zieken

geld van het Gak. Dit moet dan natulJrlijk weI
 
direct worden gemeld. Dit ziekengeld kunt
 
u in minde:ing b::"engen op het loon dar u
 
tijdens d.e ziEkte doorbetaait. Rond de
 
ceV£.lling bestaat ook recht op uitkering.
 
Cok deze uitkering moet u tijdig aanvragen.
 

U kunt afspreken dat de eerste twee dagen 
van de ziekte voer rekening komen van de 
prostituee. Vit moet dan weI van tevoren 
schriftelijk z~jn vastgelegd. Bij de zwan
gerschap mC'eten de eerste twee dagen weI 
worden doorbetaald. In veel 'gewone' 
bedrijven wordt het ziekengeld tot 100% 
aar..gevuld. Sems ook krijgen werknemers 
een premie ;tIs ze een jaar lang niet zijn 
z:ek geweest. 
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Arbodienst 

De werkgever en het GAK hebben beide een 
t3.ak hij het begeleiden en controlere:-. var. eer. 
zieke werknemer. Tijdens het eerste jaar bent u 
verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding 
van een zieke werk:lerr:.er, Ubent bovendien 
wettelijk verplicht een cantract af te sluiten 
met een arbodi~nst,die (een deel van) deze 
:aken voor u waarr..eem:. 

Een opzegtermijn van een kalendermaar.d 
betekent cat de ontslagperiode altijd 
ingaat aan het begin van de maand. Als il 
dus half april tegen een prostituee zegt 
dat u haar niet meer nodig heeft, gaat de 
o:1tslagperiode in per 1 mei e" stopt haar 
d:{Onstver~a:r;dpas per 1 juni. 

Einde dienstverband 

fen dienstverband ka.'1 op verschillende 
manieren eindigen. De prostituee zegt zelf haar 
of zijn dienst op; het contract locpt af, of t:. 
ontslaat uw werknemer. Dat laatste kau aileen 
onder bepaalde omstandigt.eden (zie hiervcor 
het Handboek veor werkgevers. op te vragen bij 
het Gak-kantoor in uw regio). Ais de prostituee 
zelf opzegt, moet zij zich aan een opzegtermijn 
houden van een kalendermaand. Oak als u 
iemand wilt ontslaan geldt deze opzegtermijn. 
Als u hiervan wilt afwijken, moeten hierover 
schriftelijke afspraken bestaan. 

Proeftijd 

Als mensen in loondienst komen werken, 
is er altijd een proeftijd, Dat is bij de wet vast
gesteld. Hoe lang die proeftijd is. moet worden 
aigesproken. Meestal duurt hij een maand, 
soms twee maanden. Altijd is hij voor u en de 
prostituee even lang. In een proeftijd kan de 
prostituee zonder opzegtermijn o:1tslag 
hi jgen cf zelf weggaan. 
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Tijdelijke contracten 
Veel prostituees veranderen regelmatig van werkplek. Dan kan het handiqer zijn am tijdelij~e 

contracte~af:e sluiten. I!'. dit contract staat hoe lang precies het dienstverband gaat duren. 
U kunt zo'n contract tussentijds opzeggen en de prostituee heeft datzelfde -:-echt, als dat 
tenminste (schriftelijk) in het cor.t-:-act staat. Als het tijdelijke contract is c.fgelcpen. stc;;t het 
dienstverband vanzelf. U kunt het contract ook vernieuwen. Maar als dat vaker gebeurt. kan 
het gebeuren dat de instanties het niet meer 3.1s een tijdelijk contract beschouwen maar als een 
contract voor onbepaalde tijd. Dan krijgt u wee-:- te maken met de wettelijke opzegtermijn van 
een kalendermaand. Als u een werknemer wilt ontslaan, dan moet u een oiltslagve-:-gunning 
2.&.nvragen bij het Arbeidsbureau in ~w vestigingsplaats. 

~ 
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Wat doet het Gak 
Het Gak int de premies van ongeveer 200.00C 
werkgevers (ca. 60% van het totaal aantal werk
gevers in N€derland) met in totaal 3,8 milj oen 
werknemers. P.et gaat om premies van verschil
lende werknemersverzekeriLlgen. De hoogte 
van deze prerr,ies wordt jaarlijks vastgesteld 
door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Werkgevers verlangen 
van het Gak dienstverlening op maat. 
Ze willen kwaliteit en administratief gemak. 
Die combinatie staat dan ook boven aan onze 
priori teitenlij st. 

Administratief gemal< 

Sodale wetteLl zijn vaak heel ingewikkeJd en 
de uitvoering ervar. kan soms meer tijd in 
beslag nemen dan wij (en zeker oak onze 
k.l3.nten) eigen1ijk willerl. Een werkgever he€ft 
in de sociale zekerheid bovendien met verschil
lende instanties te msken. Naast het Gak zijn 
dat onder meer arbcdiensten, reYntegratie
bedrijven e:l verzekeraars. En aJ die instanties 
v:agen en geven irlorma.ie. Over de Joonsom, 
over dienstverbanden, over ziekteverzuim en 
nog veel meer. We zetten ons in om de admi
nistratieve beJasting van werkgevers zoveel 
mogelijk te beperken en het hun zo gemakke
lijk mogelijk te maken. Dat doen we vooral 
door in toenemende rnate gebmik te maker. 
v<in elekaonisch ber!chtenverkeer. Dat is een
voudig, snel, betrouwbaaren veilig. Bovendien 
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hebber. we onze organisatie zo ingericht dat 
e1ke werkgever een vaste contactpersoon heeft 
aan wie hij alle vragen kan stellen. 

)uist en rechtmatig 

We voeren de verschillende wetten z6 uit dat 
iedereen betaalt wat hij moet betaIen en 
ontv,mgt waarop hij of zij recht heeft. 
Daarbij behoort ook een nauwgezet toezicht op 
de correete vaststelling en inning varl betaalde 
premies. Speciale afdelingen houden zich bezig 
met het opsporen van premiefraude en het 
ner-.er. van j::assende rnaaaegelen. Vaak co-:\· 
troieert het Gak samen met de Belastingdienst, 
Sociale Dienst en Vreemdelingenpolitie. 
Een dergelijke controle kan gevolgen hebber, 
veor u en uw werkneemsters. 
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Tot stot
 
Al deze rege~s en voorachriften zijn doodgewoon ir. 2ndere branches. De prostitutiebedrijven
 
zuBen hier langzaam maar zeker bij gaan aansluiten. Dat is een onvermijdelijk proces. Maar het
 
zal nog wei enige tljd duren voordat iedereen in de prostitutie dit vanzelfsprekend gaat vinden.
 
Zcrgt u ervoor dat u voldoende informatie heeft over uw rechten ep. plichten en informeeyt u
 
ook de prostituees die in uw bedrijf werken. Want hoe onwennig de situatie voor u ook is,
 
u wordt weI verantwoordelijk gehoudeil vear een goede en rechtvaardige gang van zaker..
 
binnen uw bedrijf.
 

Meer informatie 
We sHeven in deze brcchmE niet naa, volledigheid. Aan de brochure kunnen dan ook geen 
re~hten worden ontleend. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Werkgeverszaken van het Gak-kantoor in uw regia. De telefoonnummers vindt u 
achterin de brochure. 

Voor verdere vragen kunt u zich natuurfijk ook wenden tot de 
vertegenwoordigers van uw branche 
• VIR (Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven). 055 522. 4197. 
• scm (Samenwerkend Overleg Raamexploitanten). 050 527 46 86. 
• Excellent Groep, 047 546 80 67. 
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