"Ik heb gisteren 200 euro verdiend", zo kwam een vrouw in 2008 opgetogen het kantoor van De
Rode Draad binnenstormen. 'In hoeveel uur?" zo luidde de wedervraag. 'Een uurtje maar". "" En hoe
lang heb je op die klant zitten wachten? En heb je de dag ervoor een klant gehad?"
"Nou nee."
Sekswerkers zijn er niet aan gewend het wachten op de klant mee te rekenen in de werktijd. Vooral
in clubs en privé-huizen bestaat het werk maar voor een betrekkelijk klein gedeelte uit het leveren
van seksuele dienstverlening. De meeste tijd zitten ze te wachten,. Voor die tijd krijgen ze niet
uitbetaald. In veel gevallen zouden ze recht hebben op het wettig minimumloon voor die
aanwezigheid, maar dat krijgen ze niet.
Als je wilt weten hoe de inkomenssituatie van prostituees is, zou je dus moeten berekenen hoeveel
ze gemiddeld per uur verdienen. Dat wordt echter maar heel zelden gedaan. De laatste poging
dateert van eind jaren negentig, en betreft alleen de raamprostitutie. Ook in de meest recente
onderzoeken wil men zijn vingers er niet aan branden. Men berekent wel het gemiddelde inkomen
per klant maar distribueert dat niet over de gewerkte uren.
Dit was voor De Rode Draad reden om het zelf maar ter hand te nemen aan de hand van enkele
cases.
Case 1: (de informatie komt van de vrouwen die er werken)
Een kleine middenklasse club waar gemiddeld 7 vrouwen werken. De vrouwen werken er gemiddeld
30 uur per week. Per week hebben ze gemiddeld 7 klanten per persoon. Een klant levert 80 euro op.
Per uur is dat bruto gemiddeld in de club 12 euro per uur.

Case 2: Een andere kleine club. Dit is een club die bij ons qua werkomstandigheden slecht bekend
staat. Van een vrouw die daar gewerkt heeft hoorden we het volgende:
5 vrouwen hebben er een werkdag van 10 uur. Op een avond komen 3 klanten die tezamen 400 euro
betalen. Daarvan gaat 250 euro naar de vrouwen. De vrouwen hebben gemiddeld dus bruto 50 euro.
Dit levert een bruto uurinkomen op van 5 euro. NB: De vrouwen kunnen in deze club meer verdienen
door onveilige handelingen te verrichten.

Case 3: Een club waar we mensenhandel vermoeden. Volgens hookers. Nl betaalt de klant daar 50
euro. De vrouw krijgt daar dus maximaal 25 euro van. De vrouwen zijn er intern waardoor ze lange
dagen maken. Een vrouw vertelde daar dat ze daar maximaal 4 klanten per dag had. Op het moment
dat wij er binnen waren waren er 2 klanten en 7 vrouwen. Een vrouw kan daar maximaal 100 euro
verdienen in 10 uur. Bruto: 10 euro per uur.

Case 4: een individuele vrouw.

Ze draait gemiddeld: niet goed niet slecht. Ze werkt 10 uur per week en dat is uitgespreid over twee
dagen. Dat levert haar 160 euro op. Daar gaan twee keer 10 euro reiskosten vanaf: Dus wordt het
140 euro in 10 uur. 14 euro bruto per uur.

Case 5: een raamprostituee. Zij is buitenlandse en werkt 7 dagen per week. Ze woont op de
werkplek. Ze werkt 70 uur per week. Per dag heeft ze drie klanten a 35 euro. Ze heeft een keer
geprobeerd 24 uur achtereen te werken en dat heeft haar één klant opgeleverd. Zij verdient
gemiddeld 735 euro per week. Wekelijks betaalt ze 540 euro raamhuur. Zij heeft 2,50 euro bruto per
uur.

Case 6: Een vrouw die waarschijnlijk al haar geld afgeeft aan een pooier. Zij werkt keihard, weigert
nooit een klant, neemt nooit pauze. Zij werkt op een dag in twee bedrijven. Als het een dicht gaat,
gaat ze naar het andere. Zij maakt soms dagen van 20 uur en dat 7 dagen per week. Meestal werkt
ze 16 uur per dag. Na zo'n dag gaat zij met 500 euro naar huis. Zij heeft minimaal een bruto uurloon
van 32 euro.

Case 7: Deze vrouw werkt op een toplocatie in de raamgebieden. Ze werkt alleen overdag, is wat
ouder maar heeft veel vaste klanten. Ze heeft gemiddeld vijf klanten per dag met gemiddeld 250 als
dagomzet. Zij werkt 8 uur en gaat na aftrek met de kamerhuur met 150 euro naar huis. Zij heeft 1112 euro per uur.
Variabele factoren: Wij weten niet precies hoeveel kosten de vrouwen maken. Hoeveel moeten ze
bijvoorbeeld betalen voor de huisvesting in de club? De een gaat op de fiets naar het werk, de ander
moet trein en taxi betalen.
Veel vrouwen die bij de ramen werken, moeten de dagen dat ze niet werken, de huur betalen.
Overdag wordt meestal minder verdiend dan s avonds. Ook hebben wij geen zicht op de inkomsten
uit champagneconsumptie.
Ook de vrouwen die goed verdienen, hebben minder bruto per uur dan een bouwvakker die als zzpér
werkt. Die moet 90 euro per uur bruto vragen om in verzekeringen, pensioenopbouw en dergelijke te
voorzien.
Het besef dat het prostitutiewerk niet zo lonend is als men mag verwachten van een gestigmatiseerd
en zwaar beroep, is voor sekswerkers bijzonder pijnlijk. Zij zijn geneigd hun inkomsten in hoge mate
naar boven toe af te ronden.

