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Vertrouweliik

Mevrouw~
Bokkingshang 4
7411 GH Deventer

Datum

26 januari 2002

Betreft
Uwref

Ondernemersplan

Geacllte

mevrou~a,

Ingevolge de ons verstrekte opdrutht deden wij ondenoek naar Ow huidige geexploiteerde ondememing,
met daaraan gekoppcld eventuele aanbevelingen voor de toekomst.
De gegevens waaraan wij onze nitkomsten ontleenden, belrokken wij enert;ijds van U zelf, terwiji wij
anderLijds - m.iddels eigen ondcrzoek. - nog additionele inforrnatie binnen deze versl.aglegging toevoegden.
Derhalve gelieve U ingesloten aan te trdfen onze uit hoofde van Uw opdracht voortvloeiende rapportage
en/of aD,alyse, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de door U gedreven onderneming.
Wij vertrouwen hiermede aan on;-;e opdracht te hebbell voldaan, Tot het verstrekken van nader daarom
trent gewenste inlichtingen verklaren wij ons echter uiteraard te allen tijde gaarne bereid.

Na vriendelijke grOE'lt verblijft,

hoogachteud,
INSOLVA,

F. Hempenius.
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Opdracht
Ingevolge de ous verstrekte opdracht stelden wij eeo onderzoek in naar de haalbaarheid van een
door U gedreven onderneming in de eroticabranche; de veronderstelde wijze van exploiteren
en de financiele-, dan weI de economische structuren van een dergelijk bedrijfvoor de toekomst.
Voorts onderzochten wij in hoeverre de cx.ploitatie van eeo dergelijke, zelfstandige onderneming
in zijn huidige vonn verantwoord is, waaronder mede begrepen evcntuele aanbevelingen welke
stTekken tot vervolmaking van de feitelijke bedrijfsproct:ssen,

met de daanlit voortvloejende, te

realiseren resultatcn in de toekomst.
Aanleiding voor de opdracht vormen de sterke wijzigingen van de situatie in Uw branche in ver
band met de door de overheid rigoreus doorgevoerde wetswijzigingen bctreffende het prostitutie
beleid en de recente uitspraken daaromtrent (27-09-2001 en 20-11-2001) van het Europees Hof.
De legalisering van de prostitutie per 1 oktober 2000 heeft immers met zich rneegebracht dat de
in de branche werkzame prostituees voor de keuze zijn komen te staan hun activiteiten dan
weI als zelfstandig ondernemer, dan wei in loondienstverband tc verrichten. Net zoals bij velcn
in de branche, is bij U, binnen de uitoefening van Uw beroepsactiviteiten, de mecst elementaire
voorwaarde dat U vrijhcid van handclen geniet en blijft genieten, zdfbepaalt wie weI of Diet van
Uw diensten gebruik kan maken en dat U zelfin staat blijft die beslissingen te nemeo die U, in
het kader van Uw beroepsuitoefening, goeddunken.
Een arbeidsavereenkomst in de zin van de wet is, gelet op Uw wens tot volstrekte vrijheid van
handelen ruet aan te bevelen; ruet voar U, maar ook niet voor eeo exploitant. Immers bij een ar
beidsovereenkomst is pritnair bet gevaar van eeo conflict met de grondwet steeds latent aan
wezig, terwijl U ook anderzins geen rekenschap en/of verantwoording wenst af te leggen terzake
van andere, door U genomen beslissingen. Een tweede belangrijk argument bleek te zijn geweest
da't U rneent dat de opbrengsten uit hoofde van de de door U verleende dieosten volstrekt aan
U menen toe te komen en niet bij 'een werkgever', zoaIs bij een arbeidsovereenkomst het geval
zou zijn. De gemutiveerdheid hij de uitvoering van de mensten in loonrlienstverband tenslotte,
zal in de meeste gevallen veellager zijn dan WllOlleer de iokomsten daadwerkelijk aan U toe
vloeien, hetgeen op den duur zeker tot conflicten gaat leiden wauneer U werkzaamheden in
loondiensl voor cen dcrde zou verrichten.
Reeds om die redenen

he~ft

U vanaf de aanvang besloten Uw activiteiten op basis van zelfstandig

ondernemersschap te willen gaan ven;chten en - met begeleiding door de Ver. Deventcr Dames
en haar adviseurs - getracht de basis van een dergelijk bedrijfte leggen. Daarbij werd ondermeer
door U een boekhouding omtrent de fmanciEHe aspecten van Uw zakelijke activiteiten bijgehouden.
Echter de door U aan

OOS

verstrekte stukken zijn met allemaal compleet, want een aantal essen

tiele zaken moeten nog gteedR worden geregeld. HoeweI Uw bedrijfsvoering inhoudelijk aIle ken··
merken van het zelfstandig ondernemersschap vertonen, lH er met IIame op het terrein van de
wettelijke verplichtingen dienaangaande nog nauwelijks iets concreets iogezet. Naar U ons mede
deeIde, is dJt laatste deels te wijten aan onwetendheid van Uw zijde, maar ook is het

een en ander

toe te schijven aan de informatie die op het onderdeel bedrijfsadministratie, financiele verantwoor
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ding ~n communicatie met de fiscus bijvoorLeeld werd verstrekt. Ret feit tenslotte dat U met
heeft geweten tot welke specialist op financieel gebied in dit soort zaken U zich nu precJes wende
te wenden, is mede debet aan de daardoor ontstane leemte in de financiclc administrate.
In verband met het vorenstaande heef\; U zich onlangs tot ODS kantoor gewend en eeo summierlijk
door ODS ingesteld onderwek omtrent het Mn en ander'bracht het volgende aan het licht:
U oefent Uw bedrijf daadwerkelijk sedert 1 december 2001 uit. Binnen de uitoefcning van die zelf
standig uitgevoerde activiteiten bepaalt U zelfreeds sedert aanvang wanneer U komt en wanneer
U gaat, bepaalt U zelfUw tarieven, bepaalt U zelfaan wie U weI en aan wie U met Uw diensten
vemcht en ook incasseert U zelf de door U ~. in overleg met Uw collegaleden van de Vereniging
Deventer Dames de op eeo minimaal niveau -' vastgestelde beloning voar Uw diensten. VooTts
heeft U een kasadministratie bijgehouden waarin U Uw olllZet pn de door U betaalde rekeningen
heef't verantwoord. Onwetendheid en eell afuoudeude opstelling van de Belastingdienst bijvoor
beeld, hebben er toe geleid dat Dw zelfstandige activiteiten noe niet bij de belasttngdienst waren
gemeld en U pas onlaugs heeft zorg gedragen voor een afdoende zjektekostenverzekering. Ret
betreft hier een Top-Fit polis hij O.N.V.Z. z6nder cigen riRieo.
Uw boekhouding wordt door de Vereniging Deventer Dames verwerkt en onze opdracht bestaat er
ondermeer ujt de uiteindelijke verwerking op zodanige wijze te controleren dat uit deze boekhou
ding periodiek kan worden opgemaakt wat U aan Omzethelasting dient aan te geven en voorts een
balans- en verlies en winstrekening op zodanige wijze samen te stellen dat daantit door derden
ruet aileen inzicht kan worden verkregen terzake van !let in de onderneming gei"nvesteerd ver·
mogen, maar ook dat op basis van de gerealiseerde winst een aangifte over het genoten inkomen
kan worden opgemaakt. Voorts verstrekte U opdracht de onderneming aan te melden bij de be

lastingdienst welke toeziet op Uw woonplaats (lnspectie Almelo)
Omdat U afkomstig bent lit Bulgarij~ teJJslotte, zijn - volgens de IND weI en Yotgens Uw advo
caat ruet - de bepalingen van toepa.~sing zoals vastgelegd in de Wet arbejd vreemdelingen (Wav).
De bepalingen van het Tussentijds Bericht Vreemdehngen (TBY) 2000/19, zoal~ dit verscbeen in
Staatscourant 181 d.d. 19 september 2000 dienen in de onderhavige situatie vooralsnog te worden
getoetst, ook al omdat het Europees Hofmet haar uitspraak van 20 november j.I. bepaald heeft
dat Vw zelfstandige activiteiten vooralsnog valien binnen het raamwerk van de associatie-overcen
komst tussen Bulgarije en de Europese Ville. Het daannee theoretische verworven recht om als
zelfstandig ondernemende prostituee in de lidstaten van de Europese Dnie te roogen verblijven,
client U, vooralsnog Ilader te bewJjzen middels de door Dr. N. van Hulst, directeur marktwerking
van het Ministerie van Econoroische Zaken opgestelde richtlijnen, welke als bijlage werd gevoegd
bij opgemeld bericht TBV 2000/19 in de StaatscouraDt vau 19 september 2001 *}.
De beoordeling van Uw perBoonlijh situatie als zelfstandig onrlernemer ten aanzien van de
sbi.ngente regelgeving hetrlc'\ffende het prostitutiebeleid, maakt, naast de beoordeling van de fiscale-,
financieJe- en economische consequenties van de op te starten onderneming, mede onderdeel uit
uit van de ons verstrekte opdracht.
• ) Vo\ledigc tckot vlU> d.,.,-" llchtl.jncn ".cd .usl>ijlage toegevoegd.
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Gegevens omtreJ}.t de onderueming
De echte startdatum van de onderuemiIlg is 1 december 2001 ondanks dat de inschrijving
bij de Kanter van Roophand~l plaats vond op 7 september 2001.

De onderuemer is mevrou~zijis prive woonachtig te 7411 GH Dcventer
aan de Bukkingshang 4. Mevrouw_ _ is afkomstig uit Bulgarije en
is geboren op 3 maart 1982
Mevrollw Zhechkova heeft geen kinderen.
vvvvvvoooxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De activiteitcn welke mevrouw-"'-reeds enifW tijd uitoefent vinden plaats
onder de handelsnaam. t: £
a, sociaal·, psychologisch- en erotisch therapeutc'. Deze
activiteiten kunnen worden omschreven als :

Ret uitvoeren en verzorgen van sociaJe-, psychologische- en erotische hulpverleningsdien
sten in de ruiIru."'tc zin van het waord.
Als (juridische) ondemem.ingsvonn werd gekozen : De eenmanszaak.
Een van de belangrijke drijfveren van de overheid om de prostitutie te legaliseren heeft
betrekking op de criminele ra.odverschijnseJen welke (voorheen) als een waas om de pros
titutie heen hangt (hing). De overheid

wi}

deze excessen middels aanvuIJende rcgelgeving

zoveel mogelijk tegengaan. Efut van de andere overwegingen in deze is geweest dat veJe
prostiluees bescherrning verdienen teg-en 'onvrijwillige prostitutie', waaronder m~e gere
kend clieut te worden het middels overwicht, dWllllg, c-l1antage ~n/ofintimid.atie (of ander
zins) dwangmatig optreden van derden op velerlei gebied jegen.s de op dit punt meestaJ
hulpeloze prostituees.
Gelet op bet feit dat de onderoemer de clienten rekeningen met naam en toenaam zaJ ver
strekken wegens verrichtte diensten, is het uit het oogpulll van verm,jjdinrr Van ongewen.ste
intimidaties, casu quo, uit het oogpunt van veiligheid, niet wenselijk het woonadres van de
betrokken ondememer op deze rekeningen te vermeldeu.. De wens van de ondernemer om
daarnaast te kunnen genieten van enige 'privacy' Jigt mede aan deze overweging ten grond
slag.
OmwiUe van het vorenstaande, adviseerden wij U het kantooradres van de ondemem.ing
feiteJijk te vestigen op het adres van de Vereniging Oeventer Dames. Uitdrukkelijk dient
daarbij te worden vermeld dat op dit kantooradres geen bedrijfsmiddelen van de ondernemer
zullen worden gepJaatst. Ret kantooradres client uitsluitend om de administratieve beschei
den te kunnen ontvangen en de veiligheid en privacy van de onderneruer te waarborgen_
Het spreekt voor rich dat, waar dit nodig is, de betrokken autoriteiten op de hoogte zullen
worden gesteJd van het feiteI.ijk woon.adrcs van betrokkene.

..
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Het bedrijfs-, c.q. vestigingsadres van de onderneming is daarom als voIgt :

71

2 ,sociaal-,

psychologisch~en

erotisch therapeute

pia Bokkingshang 17
7411 GH Deventer
Om dezelfde redenen als Yoornoemt, is de ondernemer uitsJuitend via eeo met op naam
van betrokkene geregistreerde, mobiele telefoon bereikbaar. Het op de facturen vermelde
faxnummer tenslotte, betreft het faxnummer van de Vereniging Deventer Dames.
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Afschrift van deze inschrij
ving is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de fcitelijke onder
llemersactiviteiten pas aanvingen op 1 december 2001.
Tevens zal ons kantoor ingevolge de ons verstrekte opdracht de melding van de onderne
middels een formulier Startersdesk bij de belastingdienst te Almelo verzorgen .
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Beoordeling van de persoonliike situatie
' i s ongehuwd en woont alleen. De kosten van het dagelijks }evens
onderhoud zijn derhalve geheel en al aan hGlar toe te rekenen. Een specificatie van de maao
delijkse prive uitgaven werd opgenomcn in de bijgaande liquiditeitsprognose.
Mevrouw

De ondernemer is afkomstig uit Bulgarije, hetgeen

een der landeu is waarDlede de Euro·

pese G€meenschap een assodatie-ovp:reenkomst afsloot. Blijkens r-ecente uitspr3ak van h(,!t
Europees Hofvan 20 november j.l. is mevrouw gerechtigd om al!': zelfstandig ondernemende
prostituee te werken en verblijven binnen de lidstaten van de Europese Unie, mits zij haar
zelfstandige activiteiten voldoende kan bewijzen; bereid is am belasting te betalen en zich
ook anderzins zal houden aan de regelgeving welke voor het bcdrijfsleven ill z'n algemeen
heid van toepassing is. Ten aanzien van de beoogde bewijslast wordt verwezen naar de bij
gevoegde bijlage, waarin Dr. N. van Hulst, directeur marktwerking van het Ministerie van
Economische Zak.en, een aantal richtlijnen terzake van de bedoelde bewijslast nader speci
ficeert. 'fen overvloede wordt er op gewezen dat arbeid in loondienst niet is toegestaan !

N aast de aarunelding bij de Kamer van Koophandel is het verplicht een zelfstandige onder
nerning bij de Belastingdienst aan te melden. Hoewel deze twee feiten niet automatisch
iDhouden dat er sprake is van een zelfstandig bedrijf, is het wei van belang dit te doell.

Ben veel belangrijker criterium is dat de zelfstandige volstrekt onafhankelijk is in de keU2e
VaIl de werkplek, zelf de werktijden bepaalt, zelfbepaalt aan wie de diensten aJ dan niet
worden verleend, zelf de faeturen mcasseert en zelf de inkomende rekeningen betaalt.
VooTts bepaalt de zelfstandige tegen welke tarieven er worrlt gewerkt en eveneens aile
andere leverings- en betalingsvoorwaarden waaronder de onderneming opereert.
Mevrouw.
&overlegt ons in verband met het vorenstaande een huurovereenkomst
waaruit blijkt dat zij aJs zelfstandig ondcrnemer werkruimte huurt op een daartoe door de
(':remeente Deventer aangewezen Ioeatic, welke uitsluitend is bestcmd voor prostitutiedoel
einden. IIet betreft bier een afgescbermd gebied wanr uitsluitend raamprostitutie wordt
bedreven.
De feitelijke status die mevrouw 'Q

j

als ondernemer daarmcde heeft, staat eelijk aan

die van de "kleine winkelier", welke in ziju hoed.anigheid van zelfstandig ondernemer im
mers ap exacte dezelfde wijze opereert. Oak deze kleine winkelier huurt namelijk een
bedrijfspand in e€n daartoe aangewezen gebied (winkelcentnun bijvoorbeeld) en bedri.jft
alsdan zijn nerine middds de verkoop van goederen en/of diensten aan passerende klanten.
Het feit dat mevrouw •
- in tegenstelliug tot cliezeJfde winkeuer - de huurovereen
komst per dag kan opzeggen, bevordert, dan weI onderstreept aileen maar meer haar
onafhankelijkheid in deze specifieke situatie, waaronder mede client te worden verstaan
dat zij de keuze van haar werkplek in feite daadwerkelijk per dag bepaalt.
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In deze situatie volJoet mevrouwa
. ' omes insziens mede op dit punt aan de bewijs-
kracht terzake van de toetsing omtrent haar al dan niet rechtsgeldig gedrevcn zf'lfstandige
ondememing.
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De activiteiten

a

Als zelfgtandig ondernemer zal mevrouw
haar activiteiten in aanvang uitvocren
als raamprostituee, zulkg in de ruimste zin van het woord.
De activiteiten bestaan in hoofdzaak uit het verrichten Ivan sociale- en sexuele dien.stverlening
ten behOf>ve van (aspirant) clienten in ecn daartop. door de Gemeeute aangewezen gcbied voor

xxxxxxx
raamprostitutie. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats in de door Mevrouw Zhechkova
gehuurde, zelf.<;tandige bedrijfsruimte, welke ruimte, expliciet voor die doelstelling is ingericht,
De bedrijfsruimte wordt gehuurd van e€ n derde, ona.fhankelijke partij en de huurovereenkomst
is per dag opzegbaar. De huur voor die mimte wordt dan oak iedere dag met de huiseigenaar
afgerekend, hetgeen tot gevolg heeft dat er een volstrekt ooafhankelijkse status voor de onder
nemer is ontstaan: Deze bepaalt namelijk zelf of zij de volgende dag weI of niet Weer zal huren
van die eigenaar en, al dan niet, op die locatie.
Het contact met de client ontstaat wanneer de langslopende, potentiele clie.ut in het gebied voor
raamprostitutie op het door haar gepresenteerde aanbod in gaat, en/of om haar diensum vraagt,
waarna zij zich daartoe onder, met de client lR.r plekke overeen te komen tarief - op of boven het
het door haro- via € e n affiche publiekelijk bekend gemaakt niveau - al dan niet bereid veTo,
klaart, Zodoende beslist zij, in het kader van haar bedrijfsYoering, zelf en zonder tussenkomst
van anderen aan wie zij haar diensten al dan met vedeend. Derhalve, bij de tot standkoming van
de door de ondememer te sluiten overeenkomst en de op basis daarvan te verlenen diensten, is
de verhuurder van de bedrijfsruimte geen partij en voorts stelt de ondernemer zelf de tarieven
VllSt en rekent deze - m:iddels een uit te schrijven factuur aan de client - veelaJ in contanteo,
doch in ieder geval altijd zelfsta'1dig af.
Een afschrift van de door de ondememer te gebruiken facturen is als bijlage toegevoogd..
De onderneming wordt voor eigen rekening en nsico van de ondernemer gedreven, Gelet op
het karakter, casu quo, de specifieke diensten van het bedrijf, zal voorlopig geen personeel
in dienst worden genomen. De ondernemer heeft de dagelijkse leiding in de ondememing en
handelt de meest voorkomende, aigemene werkzaamheden zelf ai, daaronder begrepen, maar
met beperkt tot het bijhouden van de dagelijkse kasadmillistratie, Zaken waarvoor specifieke
kennis benodigd is, zoals j uridische-, fiscale-, bedrij fseconomischf',- en administratieve aangele
genheden zuIlen op ad-hoc basis aan gespeciaJiseerde deskWldjgen worden uitbesteed.
Onwetendheid van de ondernemer heen er toe geleid dat de bijgehouden kasadmjoisb'atie 5-Iechts
werd beperkt tot het noteren van de ornzet en de directe kosten van huur en verzorgingsproduc
ten, Ovenge, variabele bedrijfskosten, welke uiteraard weI werden gemaakt., werden Diet altijd \'er
antwoord en (omdat de bewijzen daartoe -achteraf- ontbreken) oak als zodanig niet geboe:kt over
de verstr~ken boekingsperiode. Op dringend advies van ons kantoor is de ondernemer per onmid
delijke ingang gestart met het bijhouden van een ardentelijke administratie, waarin vanaf heden
aIle ontvangsten en uitgaven worden geregistreerd. In dit verband moge IlOI! dienen dat de coor
©
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dinatrice van De Vereniging Deventer Dames de verantwoorde be<lragen in de beginperiode weke
lijks controleen en de ondernemer op dit punt in de toekomst verder met raad en daad zal bijstaan.
De aldus verkregen boekhouding zal periodiek san ons kantoor worden verstrekt, op basis

WMr

van wij op gezette tijden de aangiften On17.etbelastiug zullen berekenen en indienen, alsmede

een

maal 's-jaars een balans en verlies en winstrekening zuflen samenstellen. Aansluitend zal op
basis van de vp.rkregen eindcijfers bij de belastingdienst aangifte worden gerlaan van het over
dat bewuste jaar genaten inkomen.
Het eerate boekjaar van de onderneming Ioopt van :

tot en met

1 december 2001
31 december 2001

Er zijn vooralsnog geen aIgemene leverings- en betalinggvoorwaarden bij de Kamer van Koop
handel gedeponeerd. Enerzijds, geJet op de kleinschaligheid van de ondememing en anderzijds
vanwege het feit dat de te verlenen diensten uitsluitend plaats vinden onder contante vooruitbe
taling, is een noodzaak daartoe ook met direct aanwezig.

De

ondern~mer draagt.

zorg voor regelmatige en periodieke controles door de geneeskundige

dienst (GG & CD). Uit veiligheidsoverwegingen wordt daarbij

~.

waar het de meer intieme dienst

verlening betreft .- uitslwtend met condooms gewerkt. Naast de door de ondernemer afgesloten
Ziektekostenverzekering, werd eveneens ecn aanaprakelijkheidsverzekering vaor bedrij ven
(WAB) aangevraagd.

Tot slot wordt vermeld dat de onuernemer van Bulgaarse afkomst is en zich momenteel in de
Engelse taal verstaanbaar maakt. Niettemin is de ondernemer er zeer op gebrand de Nederlandse

taal zo Bilel mogelijk te

l~ren

en zij verzekert oos aUes in het werk te zullen stellen om rich het

Nederlands in woord en g-eschrift zo snel mogelijk eigen te maken.
De mogelijkheden daartoe zijn ondenneer aanwezig omdat de Vereniging Deventer Dames, waar
de ondernemer lid vao is, op dit moment ten behoeve van haar leden l'eeds lessen (voor beginners)
verzorgt in eeo aanta! Oost-europese talen.
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Omzetanalyse
Dp: omzet wordt nagenoeg uitsluitend bepaald door te verlenen diensten. Levering van goederen
vindt feitelijk niet plaats. Het karakter van de

diem~ten

brengt met zich mee dat zij

~

terzake van

de heffing van de Ornzetbelasting - zijn onderworpeo aan het BTW hoogtariet~ hetgeen op dit
moment 19 % van de omzet bedraagt. Over het algemeE':tl geldt dat de prijsafspraken voor de te
verlenen diensten inclusief de verschuldigde Omzetbelasting worden gernaakt. Bij verwerking
van de ornzet ill de administratie zal de verschuldigde Omzetbclasting en de omzet exclusief de
BTW gesplitst worden verantwoord. De fonnule welke daarbij voor de berekening van de in de
omzet begrepen, verschuJdigde Omzetbelasting wordt gehanteerd is 19/119 x de orozet indusief
BTW =de af te dragen omzetbelasting.
De werkzaamheden vinden vooralsnog uitsluitend plaats in eeIl door de Gemeentf< aangewezen

gebied, welk uitsluitend bestemd is voor raamprostitutie. Een dergelljke locatie is vaor degenen
die zulks zoeken, van oudsher en voldoende bekenc:l. Hoewel "slecht-weer' dae-en vermoedelijk
een negatieve rol zullen spelen in de bezoekPorsaantallen, moet tach worden e:rkend dat de toe
loop naar gebieden waar raamprostitutie wordt bedreven, constant is en eigenlijk ook niet meer
is weg te clenken uit onze maatschappij. Gelet op de historie geldt dit overigeIHl voor alle vormen
van prostitutie, cloch de diversireit van de grote groep aanwezige - en in vele ogen oak beschik
bare ~ dames in dergelijke gebieden gen:ieten kennelijk voor veel bezoekers de voorkeur ten
opzichte van andere, meer besloten gelegenheden waar prostitutie wordt bedrcven.
TeT il1ustratie kan in dit verband "De Wallen" in Amsterdam worden genoemd, welk gebied

juist terzake van de raamprostitutie immers 'wereldwijde faam' heeft verworven.
De kostende prijs van de omzet is gering: Behalve de inbreng van eigen 8Jbeid bestaan de
voomaamste, directe kosten van de ornzet uit die van voorbehoedsmiddelen en aanvervmnte
producten. Hoewel niet beperkt tot, bestaan de vaste lasten voomamelijk uit de dageUjkse kos
teu van huur van de wcrkruirote.
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Omzetontwikkeling
De omzet wordt voornamelijk gegenereerd uit hoofde van de activiteiten binnen het afgescherm
de gebied. Het feit dat de rneuwe regelgeving met zich meebrengt dat vele "illegale" prostituees
het beroep met meer op de daartoe bestemde locatie ("mogen") uitoefenen, speelt de onderncming
in positieve zin in de kaart.

In dit verband client nog mede te worden gewogen dat de lakale overheden
en stringente controles

~

~

middelf> intensieve

nauwletiend toezien op de naleving van de bepalingen :Goals zij onder

meer zijn neergelegd in de APV, de respe<:tievelijke beleidsnota's prostitutie en de Wet arbeid
vreemdelingen. De daaruit voortvloeiende maatregelen zijn er, in sanwnhang met de vanuit de
sector zelf te onderncmen maatregelen, inuners op gericht om tot een ordentelijke regulering
van de branche tc komen. Excessen clienen daarbij zoveel mogelijk te worden uitgebaonen: Het
behoeft gecn betoog dat zulks in het belang van aile partijen is.
De beslotenhcid binnen het relatief kleine gebied waar de ondememing opereert, brengt voorts
met zich mee dat cr e(!I1 grote ma~ van sociale controle en bezorgdheid over en weer tusen de
prostituees bcstaat.
Bet vorenstaande brengt echter weI met zich mee dat de ondenlemer - in relatieve zin - een
grote mate van veiligheid tijdens haar activiteiten geniet, temeer ook nag omdat cen door de
Gemeente aangewezen prostitutiegebied per definitie al onderwetp is van regelmatige, zo niet
permanent door de Politie te houden controies op het gebied van de openbare ordc; in de onder
havige situatie mede dankzij de inspanningen van de

Ven~niging Deventer

Dames.

NaaElt die zekere mate van veiligheid kan er in de onderhavige situatie geen sprake zijn van cen
concurrerende positie van de ondememing op de Nederlandse arbeidsmarkt. De opbouw van ceo
vaste, regel.matig terugkerende clientenkring if> binnen deze branche daarbij nog eerder usance
dan uitzondering, hetgeen, los VaIl het vorenstaande, DOg eellS als uiterst positief kan worden
beoonleeld terzake van de continu"iteit van de ondernem.i.rig voor de toekomst !
Opgemelde activiteiten zullen gedurende de eerste mllanden van het bestaan van de onderneming
het 'hoofdill.komen' genereren. De opstart van de onderneming, met de daaruit voortvloeiende
en in te zetien acties laten uitbouw van de activiteiten in die beginfase om die reden nauwelijks
toe. Desalniettemin zuBen in de loop van dit boekjaar eventueel nadere, danwel additionele
activiteiten worden bestudeerd, danwel onclernomen_ Te denken valt daarbij aan activiteiten op
eroticabeurzen, eveutuele escortservice, dan wet geheel of gedeeltelijke werkzaamheden in
clubs of aanverwante bedrijven.
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Financiele consequent!es.
De onderneming is kleinschalig en er is nauwelijks enige investeringsbehoefte. Uitgezonderd
zijn de kosten van oprichting van de ondememing zelf, welke kosren vanwege de specifieke
r~gelgeviogvan

overhcidswege nogal kunnen oplopen terzake van juridische adviezen en de

onderbouwine van df! bedrijfsactiviteiten. Ret lidmaa~chap van de Vereniging Deventer Dames
biedt ecbter soclaas op dit punt: Door met een ilink aantal aan de Bokkingshang te Deventer
werkzame dames de (financiele) krachten gezamelijk teo bw~deJen, zijn de risico's redelijk te over
zien en zijn ook aangaande dit aspect geen extreme uitgaven te verwachten, ondanks dat, gelet
op het gerinee aantalleden van deze Vereniging, de verschuldigde bijdragen in aanvang aan de
hoge kant zullen zijn in vergelijking ffiP.t andere, reeds bestaande Verenigingen hier te lande.
De averige kosten beperken zich in hoofdzaak tot de normale, lopende bedrijfskosten, zoals daar
naast het vorenstaande zijn te noemen : Periodiek onderzoek GG & GD, condooms & handdoe
ken., schoonhouden, advertenties, werkkleding waaronder begrepen lingerie, schoeisel en
(avond) kleding, make··up, bijdragen aan door de Vereniging te betalen kosten, advertenf:ies,
assuranties, porti, telefoon, etcetera.
Daarbovenop client de

ondern~mingdusdarrig toe

runctioneren dat de ondernemer een voldoende

inkomen kan eenereren om in het dagelijkse levensonderhoud te voorzien en (tijdig) de ver
schuldigde belastingen te voldocn. De aanwas van enige- reserve strekt te dier voege tot aan
beveling.
Gelet op de hiervoor besproken omzetverwachtingen enerzijds en de relatieve kosten om de
bedrijfsvoering in stand te houdeu anderzijds, hesta.at vooralsnog geeIl behoefte tot een nadere
bedrijfsfinancierillg ill de varnI van een krediet-opname.
Ten behoeve van de veiligheid enerzijds en het betalen van de inkomende rekeningen ander
zijds, wp.rd inmiddels cen bankrekerung alUlgevraagd bij ABN*Amro Bank. De bevestiging
terzake zal worden nagezonden zodra deze van ABN*Amro wordt ontvangen.
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Continmteit
Bij de start van de ondememing is de leeftijd van mevrouw g

a

19 jaM. Bet aantal jaren

dat zij haar onderneming op de thans beoogde wijze kan uitoefenen bedraagt teuxninste 10
De aard van de activiteiten kunnen met alleen als strikt Nertrouwelijk, maar oak als zeer per
soonlijk worden besc.houwd, hetgeen een (blijvend) goede verstandhoudiIlg met de clienten zal
bevorderen. Dergelijke ontwikkelingen, in alg~mene zin althans, zijn bijvoorbeeld ook terug te
vioden bij exploitaties van kappers, fysiotherapeuten, masseurs, pedicures en sehoonhei.dsspecia
listen. Clienten van deze groep ondernemers hebben door de vcrtrouwelijke omgang eoerzijds
eo de persoonsgebondenheid anderzijds de sterke neiging om met regelmaat terug te keren;
juist bij dezelfde dienstverJener. Deze situatie is zeer zeker ook van toepassing in de prostitutie
branche in het algemeen en die in Deventer in het bijzonder.
De ondernemer kan de activiteiten in de toekomst op diverse terreinen toespitsen. Immers, be
halve de thans ingezette activiteiten in de raamprostitutie, kan deze (bijvoorbeeld op wat latere
leeftijd) ook besluiten haar activiteiten voort te zetten in de beslotenheid van het dubcircuit. Ret
fcit dat de overhei.d middels stringentc acties druk doende is "illegalen" ook juist in die sector te
weren, alsIDp.de het feit dat clubexploitanten zware sancties tegeJUoet kunnen zien wanneer nog
"iHegalen" in hun inric:hting worden aangetroffen, schept namelijk oak in die sector kansen.
Hoewel het stringente gevaar bestaat dat eeo be1anerUk deel van deze groep - pseudo - illegale
prostituees zal kiezen voor eeo werkelijk illegale voortzetting van hun praktijken en daarmede
cen conc:urrerende factor zal bhjven, ligt bet tach in de lijn del' verwachting dat de aanwas van de
clientenkring, in samenhang met de persoonsgebonden dienstverlening niet alleen de continuering
van de onderneming waarborgt, maar ook binnen een redelijk korte termijn zalleiden tot een flin
ke aanwas van de omzet in de toekomst ten opzichte van het voor dit jaar begrote OIDzetniveau.
Tel' overweging wordt dezerzijds eveneeos nag opgemcl'kt dat het geven van lessen in de kunst
van de striptease:1,;o mogelijk nog extra inkomen kan geuerel'en, terwijl activiteiten als fotomodel
voor lingerie en/of sexcatalogi eveneens tot extra inkomsten kunnen leiden.
Op grond van de huidige ontwikkelingen in de branche, de mogelijkheden welke de ondernemer
heeft om op kortere termijn een oplopende, vaste klantenkring op te bouwen, alsmede de addi
tionele mogelijkhedcn welke de ondememer op relatiefkorlere termijn ror beschikking staan
om extra inkomsten te verwerven uit modellenwerk en leI' geven, concludereo wij dat de onder
neming in de beoogde opzet ook voor de toekomst voldoende bestaansrecht heeft aangetoood.
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Te verwachten netto-wins! in g(lhele euro's over de periode

1-12-01

-

30-09-02

Omzet verleende diensten exclusief BTW
AdditioneJ e diensten exclusief BTW

43.866

Totaal der baten

43.866

o

Afschriivingen
Vooralsnog vinden cr geeo investeringen plaats

o

Overige bedrtifskosten
Diverse kosten
Kleding, schoeisel & lingerie exclusief BTW
Klein inventarislschoonhouden exclusiefBTW
Kapper, make-up exclusiefBTW
Condoomslgel etcetera exclusiefBTW
'felefoon e:lt.clusief BTW
Advertenties & reclame exclusief BTW
Kantoorartikelen exclusief BTW
Administr. & Juridische zkn (via de Vereniging)
Contributie Ver.Deventer Dames
Oprichtingskosten (via de Vereniv.ng)
Kamerhuur
Reis- en verblijfkosten exclusief BTW

500
840

104
525

429
765

545

122

o
2.600

o
21.650

210
28.290

-Geprognosticeerde netto-winst (in euro's)

28.290
15.575

Prive-opnamen
Ziektekostenverzekering
Ondersteuning FamiLie
Directe kosten van levensonderhoud
Huur woning, gas, licht, water
Overige prive-opnamen (inclusjef vakantiegeld)

Totaal prive-opnurnen

1.153
1.500

4.000
5.000
1.000

12.653

Vermogen/reserve
Saldo liquide middelen
Overige vermogeushestanddeJen
Opgebouwd vennogen QIL.;

3.022

o

30-09-2002

Ret gemiddeld besteedbaar inkomen per dag bedraagt
Het gemiddeld

m~tindinkomen<Euro's

opiawbasis berekendl bedraagt

N.B. AJJ~ bo><h-agen zijD alg-eroDd in bel<- Euro's
©10\0I1Jl
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3.022
51,40
1.564,00

Liqu.lditeitsproillose 2001/2002

01-12 tfm 31·_.....

februari

januarl

april

maart

juni

1>..._1

augustus

juli

sep 2002

100

1.300

1.753

1.969

3.342

2.773

4.256

5.300

3.228

4.011

5.500
0

5.100
0

4.400
0

5.700
0

5.900
0

5.600
0

5.200
0

4.500
0

4.900
0

5,500
0

5.100

4.400

5.200

4.500

4.900

5.500

50
50

50
100
0
75

260

50
50
25
50
50
100
75
50
0
260

a

0

a

2.165

50
50
14
50
50
100
75
25
0
260
0
2.165

a

a

25
0

25
D

2.165
0
25

2.165
0
25
2.187

Begin saldo
Ontvanllsten
Omzet verleende diensten
Additionele mensten

Sub-totaal der ontvangsten

_

5.400

......................... ......

..,R

,",... """'~""''',',,, ..."'_.... ~ _ _..

"~I~""""'''M'

"""''''''~",

...

5.700 __........u_..""5.900
5.600
..,",_...'"".' ._--
_-

..,,"",,"'''M'....M......

~"',.,,,

Zakelijke uitgaven
Diveree kosten
Kleding, schoeisel & lingerie
Klein inventaris/achoonhouden
Kapper, make-up
Coodooms/gel etcetera
Telefoon
Advertenties & reclame
Kantoorartikelen
Administr. & Juridische zkn (via de Vereniging)
Contributie Ver.Deventer Dames
Oprichtingskosten (via de Vereniging)
Kamerhuur
Vcoralsnog vinden er geen investeringen plaats
Reis- en verblijfkosten
M te drag-en omzetbelasting

Sub·totaal (zakeliike uitgaven)

50

100
25
50
50
100
0
0
0

260
0
2.165
0
25

0

50
50
0
75
50
100
0
20
0
260

a
260
0
2.165
0
25

a
2.165
0
25
802
,

,

a
75
60
100
75

a
0
260
0
2.165

a
25

a

0

L_._.,..... .._......2.850
.._---'--_3.597
.... ..... ...,,-'.
_

50
100

50
100
25
50
40
10
76
25

,.,

50
50
35
50
60
100
75
25
0
260
0
2.165
0
25
2.257

_.

5.202
..,..... _.

334
160
400
500
0

117
150
400
500
200

117
150
400
500
100

1.384

U167
---".,".

2.800 _.".,., .. ,." ..2.960
......
"

50
100

a
75
50
100
75
0
0
260

0

2.950

,~'"

,_...,,,...

a
75
40
100
75
0
0

2.165
0
25 •

2,889... ' ,.

60

100

75

a
0

260

2,465

a

5.305

2.950

5.122
-----_
..

117
150
400
500
100

117
150
400
500
0

117
150
400
500
200

~""M""'ft_'M

Pri ve·uj tgayen
0
150
400
500
300

Ziektekostenverzekering
Ondersteuning Familie
Directe kosten van levensonderhoud
Huur wening, gas, licht, water
Overige prive-opnamen

Sub·totaal (prive . uitgaven)
Eindsaldo liquide rnidclelen

..

_.. _.. .........1.3(;0
', .. . ..... __ .
",

,"

1.300

0
150
400
500
0

1.050
_......"". .
'

1.753

,

1.969

3.342

117
150
400
500
0

1.267
...... ,.... , ...

1.167

2.773

4.256

117
150
400
500
100

1.267

..............." ... . ,...
~,

5.300

-

1.267
... """ ...

3.228

1.167

...ft,_ft,""~

... ...
,~,

~""~,ft,ft

4.011

1.367

,ft,ft"""""··"·"",m M
•.•..,•."...."""",,•.

3.022

