
  
Onderstaande vragen zijn voor ons door de belastingdienst beantwoord. Let wel: wij als 
Rode Draad/Vakwerk zeggen altijd dat het je individuele verantwoordelijkheid is of je 
belasting betaalt of niet.  
De belastingdienst is een neutrale instelling. Zij mogen geen adviezen geven. Wij doen 
dat wel:  
Bijvoorbeeld: Neem nooit dezelfde boekhouder als ‘je baas’.    
En wat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel betreft: als je een BTW nummer 
hebt, hoef je je niet altijd in te laten schrijven in de Kamer van Koophandel. Zo’n 
inschrijving heeft namelijk veel nadelen: je wordt opgenomen in het handelsregister met 
al je privegegevens. Als zelfstandige prostituee zonder personeel voldoe je meestal niet 
aan de normen van het ondernemerschap van de Kamer van Koophandel. Bel ons als je 
hier meer informatie over wilt hebben. 
 
 
Vragen van prostituees over belasting, beantwoord door de Belastingdienst.   
 
 
Vragen over privacy 
 
 
1. Hoe vertrouwelijk zijn mijn gegevens bij de Belastingdienst?  
 
Ambtenaren van de Belastingdienst hebben geheimhoudingsplicht. Alles wat je zegt tegen de 
Belastingdienst blijft dus geheim. Bovendien worden de gegevens beschermd door de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Openbaarheid van Bestuur. In zijn algemeenheid 
hebben alleen medewerkers die een daadwerkelijke bemoeienis hebben met de gegevens, 
toegang tot deze gegevens.  
 
2. Wat doet de Belastingdienst met mijn gegevens? 
 
De Belastingdienst gebruikt de gegevens voor de uitvoering van de taken die aan de 
Belastingdienst zijn opgedragen. Op basis van de gegevens wordt de fiscale situatie bekeken 
(bijvoorbeeld aftrekposten, mogelijkheden belastingteruggaaf etc.).  
 
 
3. Geeft de Belastingdienst gegevens door aan de politie? Of aan de sociale dienst? 
 
De gegevens die bij de Belastingdienst binnenkomen kunnen alleen onder voorwaarden 
worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de politie of de sociale dienst. Deze voorwaarden staan 
beschreven in het Voorschrift Informatie Verstrekking 1993 en de Wet Openbaarheid van 
Bestuur. In het algemeen wordt de informatie slechts verstrekt als er sprake is of kan zijn van 
misbruik van overheidsregelingen. Denk hierbij vooral aan gelijktijdige inkomsten uit een 
uitkering en inkomsten uit prostitutie.  
 
4. Mijn vader werkt bij de politie. Kan hij daardoor via de Belastingdienst te weten komen 

dat ik in de  prostitutie werk?  
 
Nee. De informatie die een belastingplichtige geeft is vertrouwelijk, en wordt alleen onder 
strenge voorwaarden verstrekt aan andere bestuursorganen. De politie krijgt alleen informatie 



van de Belastingdienst als de politie een schriftelijk verzoek van de Officier van Justitie kan 
laten zien in verband met opsporing en vervolging van strafbare feiten.  
 



 
5. Hoe sta ik bij de Belastingdienst geregistreerd?  
 
Door de Belastingdienst worden ondernemers ingedeeld in branches. De prostitutiebranche 
valt onder branchecode 9899 “Persoonlijke dienstverlening, niet eerder genoemd”. Onder 
deze branchecode vallen ook nog andere beroepen. Als je ondernemer bent in de 
prostitutiebranche val je dus onder deze categorie. Als je in loondienst bent wordt niet 
geregistreerd in welke branche je actief bent.   
 
 
6. Als ik me bij de Belastingdienst ga aanmelden als zelfstandig onderneemster in de 

persoonlijke dienstverlening, moet ik dan zeggen dat ik in de prostitutie zit?  
 
Deze vraag ligt in het verlengde van de vorige vraag. Doordat via een indeling in branches zo 
goed mogelijk kan worden bekeken welke specifieke zaken er in een bepaalde branche spelen, 
is het verstandig om goed aan te geven in welke branche je werkzaam bent. De wijze waarop 
je de aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting doet verandert er overigens niet door. De 
omzet en kosten moeten zoals in elke branche normaal worden ingevuld.  
 
 
7. Kan iemand aan mijn aftrekposten zien dat ik in de prostitutie zit? 
 
Alleen als je de inkomsten via winst uit onderneming aangeeft, komen kosten voor aftrek in 
aanmerking. De kosten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering zijn ondermeer kosten van huur 
kamer, vervoer, condooms etc. In de administratie moeten de bonnen ervan aanwezig zijn. De 
kosten van kleding en persoonlijke verzorging zijn niet aftrekbaar. Voor een goede 
beoordeling van de omzet en de kosten door de Belastingdienst is het wel verstandig om aan 
te geven dat je in de prostitutie werkzaam bent, omdat een aantal kosten specifiek voor deze 
branche is (denk aan condooms, kamerhuur). Voor de duidelijkheid: alleen medewerkers van 
de Belastingdienst hebben inzage in de ingediende aangifte en de opgevoerde aftrekposten.  
 
Als je in dienstbetrekking bent zijn er geen aftrekbare kosten. Daar tegenover staat dat de 
werkgever onbelaste vergoedingen kan verstrekken.  
 
 
8. Mijn partner weet niet dat ik in de prostitutie zit maar ik moet wel samen met hem mijn 

belastingformulier invullen. Kan hij er dan achter komen?  
 
De aangifte inkomstenbelasting is een individuele zaak. Een exacte omschrijving van jouw 
activiteiten is niet nodig in de aangifte van de fiscale partner. De hoogte van jouw inkomsten 
kan van belang zijn voor de gemeenschappelijke aftrekposten. De fiscale partner heeft echter 
geen inzage nodig in jouw aangifte om zijn/haar eigen aangifte in te kunnen vullen. Het maakt 
niet uit of je de aangifte op papier, per diskette  of per modem indient. Als je partner de 
invulling van de aangifte verzorgt heeft deze wel alle informatie nodig om jouw aangifte goed 
te kunnen doen.  
 
 



9. Ik wil thuis geen post van de Belastingdienst ontvangen.  
 
Als je ondernemer bent, kun je voor de omzetbelasting een toezendadres invullen waar de 
post naar toe gestuurd wordt. Dat geldt overigens ook voor de loonbelasting als je als 
ondernemer personeel in dienst hebt. Voor de inkomstenbelasting is dit niet mogelijk. Het 
aangiftebiljet inkomstenbelasting wordt naar het woonadres gezonden, of je nu zelfstandig 
ondernemer bent of in loondienst.  
 
 
10. Ik heb nog een andere baan. Kan die werkgever erachter komen dat ik bijklus in de 

prostitutie? Moet ik die inkomsten aan de andere werkgever opgeven?  
 
Nee. De werkgever moet wel kunnen bepalen hoeveel hij precies moet inhouden aan 
loonheffing. Daarvoor moet bepaald worden op welke heffingskortingen je recht hebt. 
Heffingskortingen zijn standaardkortingen die afhankelijk zijn van je persoonlijke 
omstandigheden. Je hoeft daarvoor alleen maar te melden dat er een andere werkgever is die 
al rekening houdt met de heffingskortingen. Het is zelfs mogelijk om te zeggen dat de 
werkgever geen rekening hoeft te houden met de heffingskortingen. 
 
11. Ik woon in een kleine plaats. Ik heb gehoord dat ik me in mijn woonplaats moet laten 

inschrijven. Maar ik durf niet, het is hier zo’n klein wereldje.  
 
Als je start als zelfstandig ondernemer doe je dit door je aan te melden bij het 
belastingkantoor in de buurt van je woonplaats. Dat kantoor is gevestigd in een grotere plaats. 
Je hoeft de aanmelding dus niet bij de Belastingdienst in je woonplaats kenbaar te maken. De 
gegevens die je verstrekt aan dat kantoor vallen onder de geheimhoudingsplicht.   
 
 
12. Ik ben zelfstandig. Moet ik me dan toch legitimeren als er een controle van de 

Belastingdienst komt?  
 
De Belastingdienst heeft het recht om vragen te stellen aan een belastingplichtige, die 
vervolgens verplicht is om te antwoorden. Het maakt daarbij niet uit of dat schriftelijk of 
mondeling is, op het belastingkantoor of op de werkplek. Ingeval van een bedrijfsbezoek moet 
een prostituee die in loondienst is zich kunnen identificeren.  
 
Deze identificatieplicht geldt niet voor prostituees die bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer 
zijn. Let echter op: zij moet wel haar gegevens bekend maken, omdat de gegevens van 
belang zijn voor de heffing van belasting bij haar. Deze gegevens moeten uiteraard kloppen.  
 
 
13. Waarom komt de politie soms mee met de Belastingdienst?  
 
Daar is geen speciale reden voor. Naast de Belastingdienst zijn er meer diensten die te maken 
hebben met de prostitutiebranche, zoals de politie. Het kan zijn dat er een gelijktijdige 
controle plaatsvindt. 
 



Andere vragen 
 
 
14. Moet ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel? 
 
Elke ondernemer moet zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven, op enkele 
uitzonderingen na. Het is goed om na te gaan of het zelfstandig beroep van prostituee onder 
de uitzonderingen valt. Daar zal de Kamer van Koophandel duidelijkheid kunnen bieden. 
Voor de Belastingdienst is het niet noodzakelijk om een inschrijving van de Kamer van 
Koophandel te overleggen bij de aanmelding.  
 
 
 
15. Moet ik een ondernemersplan maken? 
 
Nee, voor de Belastingdienst is dat niet nodig. Het is verstandig om je goed te realiseren waar 
je aan begint voordat je besluit om zelfstandig ondernemer te worden. Bij de Kamer van 
Koophandel, maar ook bij de Belastingdienst kun je informatie halen voor startende 
ondernemers. Een ondernemer heeft veel verplichtingen, zoals de verplichting om aangifte 
(omzetbelasting en inkomstenbelasting) te doen, maar ook om een kloppende administratie bij 
te houden, en die te bewaren. Het opstellen van een ondernemersplan geeft zicht op dat soort 
rechten en verplichtingen. Voor personen uit een Associatieland die zich in Nederland willen 
vestigen wordt door de IND ondermeer verlangd dat er een ondernemingsplan wordt 
overgelegd.  
 
 
16. Ik heb dezelfde boekhouder als de baas. Wat gebeurt er als controle komt en zijn  boeken 

kloppen niet?  
 
Ieder is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen activiteiten. Als je er voor zorgt dat je eigen 
administratie, aangiften en afdrachten kloppen met de werkelijkheid, hoef je je geen zorgen te 
maken. Ook als een boekhouder jouw administratie verzorgt, ben je zelf 
eindverantwoordelijk.  
 
17. De baas betaalt BTW voor mij. Hoe kan dat?  
 
De situatie is vaak dat de exploitant van de klant het volledig verschuldigde bedrag ontvangt, 
en een deel daarvan doorbetaalt aan de prostituee.  
 
Het is raadzaam om goed door te spreken met de exploitant wat de exacte werkwijze is, zodat 
je later niet voor verrassingen komt te staan. 
 
Een volledig antwoord is moeilijk te geven omdat het een complex verhaal is. Mogelijk komt 
op deze vraag nog een aanvullend antwoord.  
 
 
 Let op: je bent dan nog wel inkomstenbelasting over de winst verschuldigd! Met het betalen 
van omzetbelasting, of dat nu door de exploitant voor jou gebeurt of niet, ben je er dus nog 
niet. Hou daar rekening mee, en reserveer daarvoor een bedrag.  
 



 



 
18. Ik wil niet dat de baas mijn BTW betaalt. Hij zegt dat ik daarmee akkoord moet gaan. Ik 

wil niet ergens anders gaan werken, want dan verlies ik mijn vaste klanten. Is hier een 
oplossing voor? 

 
Het lijkt sterk op de vorige vraag. Als je een factuur verstrekt voor het bedrag inclusief BTW, 
dan kan de exploitant het bedrag waar jij recht op hebt geheel aan jou uitbetalen, want hij 
krijgt het recht op voordruk (dat is het bedrag aan BTW dat jij hem in rekening brengt). 
Nogmaals: jij bent zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW! 
  
19. Mijn baas zegt dat hij BTW voor mij betaalt. Maar ik krijg nooit bewijsjes van hem. Kan 

ik dan last krijgen met de  belasting? 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW die je verschuldigd bent. Het 
systeem dat de exploitant voert doet daar niet aan af.  
 
 
20. Mijn baas betaalt BTW voor mij. Maar ik heb ook nog ergens anders gewerkt. Hoe zit 

dat? 
 
Op zich heeft de exploitant niets te maken met andere werkzaamheden. De inkomsten die je 
daaruit krijgt moet je zelf in de eigen aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting 
verwerken.   
 
 
21. Ik ben gestopt met werken. Mijn baas – die mijn BTW betaalde – zegt dat hij me bij de 

Belastingdienst afgemeld heeft. Hoe kom ik erachter of dat echt gebeurd is?  
 
Dat is een merkwaardige situatie. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het aan- en 
afmelden als ondernemer bij de fiscus. Je kunt dit navragen bij de Belastingdienst. Het kan 
dus niet zo zijn dat je baas jou afmeldt als je zelfstandig ondernemer bent. Voor meer 
informatie kun je terecht bij de Belastingdienst.    
 
 
22. Als de FIOD komt, kan ik dan gedwongen worden tegen mijn baas te getuigen? 
 
Nee. Bedenk als het even kan tevoren of je je wilt inlaten met een situatie waarin gefraudeerd 
wordt.  
 
 
23. Ik huur kamers, maar ik krijg geen bonnetjes.  
 
Je hebt recht op een bewijsstuk van de betaling van de huur van de kamer. Je kunt die facturen 
dan gebruiken als aftrekpost bij de bepaling van de winst. De exploitant is verplicht om je een 
factuur (bonnetje) te verstrekken.   
 



 
24. Ik werk in de prostitutie, maar ik verdien niet heel veel. Gelooft de Belastingdienst dat?  
 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte blijft bij degene die de aangifte 
doet (jij dus). Door de aangifte te ondertekenen verklaar je dat de aangifte juist hebt gedaan.  
 
 
25. Enkele van mijn collega’s zijn niet legaal in Nederland. Moeten zij ook belasting betalen?  
 
Iedereen die activiteiten uitvoert die volgens de Nederlandse belastingwet belast zijn, is 
daarover in Nederland belasting verschuldigd.  
 
 
 
26. Ik ben EU burger, maar ik woon niet in Nederland. In welk land moet ik belasting 

betalen?  
 
Als je in Nederland werkt, moet je in Nederland daarover belasting betalen. Datr gaat 
momenteel nog via de belastingeenheid Heerlen buitenland.  
 
27. Welke posten kan ik aftrekken?  
 
Als de inkomsten als winst uit onderneming aangegeven worden, kun je de kosten die direct 
te maken hebben met je bedrijf aftrekken. Zorg voor een goede administratie van de kosten 
(en de opbrengsten). Uitgesloten zijn de kosten van kleding en persoonlijke verzorging. 
Kosten van medisch onderzoek vallen vooralsnog onder de buitengewone lasten ter zake van 
ziektenkosten.  
 
 
28. Wat gebeurt er met mij als het GAK komt controleren?  
 
UWV GAK (zoals het GAK tegenwoordig heet) maar ook de Belastingdienst zullen 
bedrijfsbezoeken gaan brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld om de gang van zaken op de 
werkplek te beoordelen. De vraag daarbij zal zijn of er sprake is van dienstbetrekking of niet. 
Let op: als er geen sprake is van dienstbetrekking betekent dat niet automatisch dat je dus 
zelfstandig ondernemer bent. Als je in dienstbetrekking bent zal de werkgever dezelfde 
gegevens die voor de loonbelastingverklaring nodig zijn aan UWV GAK melden. Dat is van 
belang als je uiteindelijk een uitkering nodg hebt van UWV GAK.  
 
 
29. Mijn baas wil een bewijs van mij dat ik wit werk, maar ik wil hem niet mijn prive-adres 

geven. Hoe pak ik dat aan?  
 
 
Ervan uitgaande dat je bij hem als zelfstandig ondernemer kunt werken, kun je bijvoorbeeld 
met behulp van een aangiftebiljet omzetbelasting of een kopie van een aanmeldingformulier 
tonen dat de Belastingdienst jou als zelfstandig ondernemer kent. Daarnaast kun je denken 
aan een postbusnummer of het adres van een boekhouder. De Belastingdienst kan voor de  
omzetbelasting ook gebruik maken van een ander toezendadres dan het woonadres. Dat kan 
echter niet  voor de inkomstenbelasting).  



 
Als je bij hem in dienst bent, zul je een loonbelastingverklaring moeten invullen.  
 
 
30. Moet ik een  bedrijfsnaam kiezen?  
 
Nee. Je kunt ook onder je eigen naam handelen.  
 
 
31. Ik ga maar een dag per week in de prostitutie werken. Moet ik dan toch een BTW nummer 

aanvragen en een boekhouder gaan zoeken? 
 
De hoeveelheid tijd die je besteedt aan de activiteiten bepaalt niet of je ondernemer bent of 
niet. Het is wel van belang voor een aantal faciliteiten, bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. 
Daarvoor moet je minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Hou een goede 
administratie bij. De urenregistratie is alleen van belang voor de inkomstenbelasting, en staat 
los van de regelingen in de omzetbelasting (zoals de kleine ondernemers regeling KOR). . 
 
 
32. Ik heb nooit eerder in de prostitutie gewerkt. Ik wil het een paar dagen proberen. Moet ik 

een BTW nummer aanvragen?  
 
Als het de bedoeling is om een eigen onderneming te starten wel. Een paar dagen proberen 
hoeft voor de omzetbelasting nog niet meteen te betekenen dat er sprake is van 
ondernemerschap. Hou vanaf het begin een administratie bij, waarin de kosten en opbrengsten 
vermeld staan. Hou in de gaten dat ook over de opbrengst van de eerste dagen 
inkomstenbelasting betaald moet worden. Dat vermeld je in de aangifte inkomstenbelasting.  
 
33. Is het mogelijk om mijn administratie zelf te doen?  
 
Jazeker.  
 
 
34. Is er in mijn stad een vast contactpersoon bij de belasting? 
 
Op elk belastingkantoor is een aanspreekpunt voor de branche “persoonlijke dienstverlening”.  
 
 
35. Wat verandert er voor mij in het nieuwe belastingstelsel?  
 
Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn brochures bij de Belastingdienst te 
verkrijgen over veel onderwerpen, waaronder het nieuwe belastingstelsel. Heb je specifieke 
vragen, bel dan de Belastingtelefoon of de klantmanager van het belastingkantoor waar je 
onder valt. Voor de omzetbelasting zijn er geen wijzigingen gekomen per 2001.  
 



In het algemeen: 
 
- zorg ervoor dat je een goede administratie bijhoudt. Ook voor jou zelf is van belang dat je 

weet waar, wanneer en hoeveel geld je verdiend hebt. Dat geldt ook voor de uitgaven.  
- Je moet alles wat van belang is voor de bepaling van de belasting bewaren. Denk aan een 

agenda, bonnetjes etc.  
- Zorg dat je weet wat de arbeidsverhouding is. Ga na of er sprake is van loondienst, 

zelfstandig ondernemerschap of resultaat overige werkzaamheid. Het feit dat je redelijk 
zelfstandig kunt werken betekent nog niet dat je zelfstandig ondernemer bent.  

- De Belastingdienst heeft het recht om je administratie in te zien. Daaruit moet duidelijk 
worden of je juist , tijdig en volledig aan je fiscale verplichtingen voldoet. Verder is het 
van belang dat bescheiden (zoals contracten, bonnetjes, digitale gegevens) die deel uit 
maken van de administratie gedurende een periode van 7 jaar worden bewaard. Dit geldt 
ook voor alle electronische vastleggingen. 
 

 
 
 


