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Amsterdam, 15 maart 2003 

Geachte heer/mevrouw, 

Stichting de Rode Draad krijgt regelmatig vragen van prostituees die op loek zijn 
naar €len boekhouder. 
Deze vraag hebben wij voorgelegd aan de NOAB, omdat wij van mening zijn dat 
deze brancheorganisatie garant staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. NOAB 
toonde zich onmiddellijk bereid om een inventarisatie te doen binnen haar 
klantenbestand naar boekhoud- en administratiekantoren die in principe bereid zijn 
om hun dienstverlening aan te bieden aan deze beroepsgroep. 
oit heeft geresulteerd in cen bestand van meer dan 40 adressen, waaronder uw 
organisatie. Oit adressenbestand staat inmiddels op onze website, www.rodedraad.nl 
bij de downloads. Wij danken u hierbij van harte, en hopen op een goede 
samenwerking. 

Sinds 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven. Oat betekent dat prostitutie 
nu een erkend beroep is, net als aile andere beroepsgroepen. 
De Rode oraad oordeelt positief over de wetswijziging, maar vindt dat er nog veel 
moet gebeuren om de positie van de prostituees te verbeteren. Prostituees hebben 
in hun werk nu een betere juridische positie. Het arbeidsrecht en de wet op de gelijke 
behandeling bieden een basis om een correcte toepassing van regels op het gebied 
van arbeidsomstandigheden en voorwaarden af te dwingen. Met de belastingdienst 
en UWV/GAK wordt goed overleg gevoerd over de fiscale en 
verzekeringsregelgeving en de gezamenlijke invoering hiervan. 

Hier voigt een beknopt overzicht van de problemen waar prostituees mee te maken 
hebben en waarvoor zc de Rode Draad benaderen: 

•	 Zij zijn zich er van bewust dat ze belastingplichtig 7ijn, maar hebben hier veel 
vragen over. De meeste gestelde vragen hebben wij gebundeld en 
gepubliceerd op onze website onder de foldernamen 'ze zeggen dat ik 
belasting moet betalen' en 'de meest gestelde vragen aan de belastingdienst'. 

•	 Ais aan de eisen van ondernemerschap wordt voldaan, kan een prostituee 
ondernemer zijn. In andere situaties kan een prostituee werknemer zijn en de 
expJoitant werkgever. De onduidelijkhcid inzake de arbeidsrelaties is een 
kernprobleem. Nog steeds stellen exploitanten dat prostituees zelfstandig 
ondernemer zijn, maar verkeren in de feitelijke omstandigheden van 
loondienst. Inmiddels zijn de belastingdienst en de uitvoeringsorganen sociale 
zekerheid een samenw'erkingsverband aangegaan en vinden er controles 



plaats. Jurisprudentie is er echter nog niet. De verwachting is dat veel clubs 
als werkgever zullen worden aangemerkt. 

•	 Kamerverhuurders houden zich lang niet allemaal aan de administratieplicht. 
Zij geven geen bonnen af voor de (werkelijke) kamerhuur, resp. werkelijke 
inkomsten afkomstig van afdracht van prostituees. De clubexploitant laat de 
prostituee niet de vrije keuze of hij haar afdrachten regelt of zij dat zelf doet. 
De exploitant laat prostituees meebetalen aan zijn aandeel in de btw. 

•	 Belangenvermenging komt veel voor: veel prostituees maeten gebruik maken 
van de boekhouder van de exploitant. Door deze belangenverstrengeling 
durven vrouwen dit niet aan te kaarten bij de instanties. De problemen met 
bijvoorbeeld ziekteverzekeringen blijven daardoor voartbcstaan. 

•	 Prostituees zonder verblijfstatus, verwikkeld in een procedure, en werkzaam in 
de prostitutie, zijn illegaal en mogen dus niet werken. Toch komt dit voor, 
regelmatig worden we benaderd door prostituees die wcrken in de hoop op' en 
in afwachting van een positieve afhandeling van een verblijfsprocedure. 
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Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
Marianne Jonker 
Tel. 0206243366 
e-mail: mjonker@rodedread.nl 
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