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'Wanneer wordt de wet ingevoerd die zegt 
dat wij belasling moeten betalen?' 
Dit is de meeste gestelde vraag bij De Rode 
Draad. 
Zowel prostituees als exploitanten zijn hier
over behoorlijk in verwarring geraakt. En 
het moet gezegd worden, de overheid doet 
er ook niet veel aan om een en ander goed 
duic:Jelijk te maken. 

Wat is nu het geval? 
Er komt een nieuwe wet. Oat is de wet~ 

opheffing bordeelverbod. Nad.~t die we.tis aan
genomen, is het fo~~es:taan·om een,bordeel te 
exploiteren. 'Aan deexploita:tie van een bordeel 
zullel1 vt)'(j"rwaarden 'worden verbonden. Die 
voorwaarden zullen 00k betrekking 'hebben op 

IIf de duidelijkheid van de boe-khouding. En als 
die boekhouding van de seksclub duicielijk is, 
is het gema.~kelijk~r am belasting te heften. 
Zowel bij d~ exploltant als bij de prostituee. 

Maar oak als die wetswijziging niet of. npg niet 
doorgaat, moeten prostituees belasting oeta

·Ien: Die wet is namelijk geen ;belastingwet. Er 
~ijn dus geen directe gevolgen voor prostltU
ees. De gevolgen uit die wet hebben voorria
melijk betrekking op de exploitanten. En die 
hebbenhet daar over het algemeen knap 
moeiljjk mee.
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Wit ~W.erken. 

.Pra$tit~.tie is.een I~gaal beroep, dat in aile vrij
heid mdet worden uitgeoefend. 
le'dereen :€iie ean beroep uitoefent moet over 
zijn v~rdietrsteft belasting betalen. Ais je 'dat 
doet, vverk je w[t. 
Je kan lnprincipe OR twee manieren wit wer
ken. De eerste is am in loondienst bij 'een 
baas' te gaan werken. In d~ prostitutie geeft 
dat onnodig veel problemen. Je 'baas' k.an j-e 
dan bijv<r0'Fbe~ld dw.ingen bepaalde klantentte 
nemen. 
De qnd~re mani~r OITI wit tewerken is Qm dat 
als zelfstandig o;n"GJern~r:neq~· doen. EindeHjk 
ben·je 'd~in geHjk,aan aile anpere ondem~mers 
in Nederland: Dat be!~i<e~t:dat.j!j oQ~ .feitelijk 
aIle re.cbten el11:plicliten van' elke andere 
ondern~rner: hebt. En elKe ondernemer moet al 
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betalen. Om hAt juiste bedrag te kunnen
 
bepalen, moet clke ondcrncmer een deugde

lijke boekhouding voeren.
 
Dus elke prostituee die als zelfstDndige gaat
 
wer.kl?n, is gebonden aan de..algemene regels.
 
Er komt dU,s geen apartc viot voor de prostitu

tie. Daar is dus niks n!~uws bij.
 
Wat wei nieuw is, is dat d~ belastingdienst de
 
prostitutie serfeu.s gaat nemen. En dam heb

,ben z'ehefeigenlijk best cnoeilijk mee. Want
 
(j'e prostitutie is de enige branehe in Neder

land die nag ni.et in de hefting Werd betrokken.
 
Hef gro6tste pmbleem is am met de individu

eie prostituees' in Gontae(te komen. Het ge

makkelijkst ga~t dflt natuurlijk vja d.e eluQ$. Oit
 
heeH nogal veel onrLi~ten Rrobierhen· met'
 
exploitanten:veroorzaakt. Een prostitueeis in
 
principe erg mobiel; varidaag werkt ze hier en
 
volger:lde· week in eenandefe plactts.
 
En nu ontstaan pas de eehte problemen. De
 
exploitant~n voelen zioh;·aangevallen en 9aan
 
zich natuu.rlijk verdedig~n. Exploitanten heb

ben hun ejgen onden;J,ert:l.ing en dienen over
 
hun eigen verdiensten 'fe worden afgerekend.
 
:h~et is volstr~kt !put als Zij gedworigen ~ouden 
zijri belastiJ:lfj van de prosNtuees te irlneii en at 
te drager'"\. 
Q~ prostituees zijn z,elfstandig genoeg om hun 
ei'!ilen zaakjes te regelen·. E:n anders kunn~M 
lij voor halp en, begeleiqjr)g, pij oriS terecht. 
Wat er nu helaas in de p~aktijk nogal eens 

. gebeurt, is:8at e~n exploita~t de bela~ting vary 
een,prQstit~ee 9aat regelen. Of dat een prosti
t'uee het wei. geiiiakkelijk vindt dat haar boek
hoUdi:r:lg eh beTastingaangifte door de exp'hJi
tant of diens boekhouder wordt verzorgd. De 
rapen zijQ. dan pas eoht gaar als de prostituee 
in een andere elubg9Q1 werken. Of dat bhjkt 
dat van Haar v~fplen$ten wei geld is ingehou
den, maar niet als belasting is afgedragen. 
;De prpstituee is dan eigenlijk niet echt zelf
staritilg 'ondernemer. Ze kan meestal ook;t'il~t 
eens edHtr.oJeren of haar boekhouding op orde 
is en:.ot.haar belasting wei is afgedragen. 
Feitelijk is in die sit!Jaties sprake vafl een, 
w~rkgevers/werknemers y;erhouq~flg. Het risi
co is dan oak erg groot d;at oak de bedrijfsver
enigrng. aehter de belastingdienst aan komt en 
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len, moet elke ohdern~n1er ,~en deugdelHke kofl'lt neer op ongeveer f 150"yoor elke f 
~':OOO:-, die je verdiend hebt. Omdnt ook al je boekhoudi'l9 vo~ren. ' 

Dus elke prostituee die als; zeffstandige gaat onkosteFl in minaerlng -0P je verdiensten wor
werken, is gebo~tjen aan de algl?mene 'regels, t den g~br,acht is je'belastbaar inkomen over het 
E,r kOIJJLctlA§..9.een' aparte w~t YOQr de prostitu
tj~ •.•b?ar is' dus 'rrfks..~je~X"s' ~,ij, 
Wat wei nieuw is', is dat ae belastingdienst de 
prostitutie serieusgaat nemeri. 'En da~r heb:" 
b~n ze het:eigenlijK'f:)est moeilijR ni~e~ 'Want 'de, 
prostitLJ-tie is de enige bY-anche in Neder-Iand 
die nog njet in de·hefting we:rd ~t3trokken.iHet 

grqQtste proble:em is OIil1l met de individuele 
prostituees in cqnta~t te'KQllWn. tje:t ge-mak
~elijkst gaa(dat natuurlijk: via de ¢Iuq~. Dit 
he~ft riogal veel onrust en1prCi>iJlemen met 
explditant-en vemorzaakt. Eeri'p~0stituee, i~iin 
p'rincipe erg mobiel; vandaag werkt ze nl~ren 
Volgehde week in een andere plaats, ., 
En nu cmtstaan pas de..ethte probl~men., De: 
expfoitan;ten..vGelen zich aangev.a:llen. en :gaan 
zfGh natuurlijk MerdBdigen. ,Explojtfinten;h~b:' 

; be,n hun eigenpndernem~nger:1di,enen ()~er 
hun eigen v~rdie,nsten te wor,dem atgerekeraE1. 
Hel is volstrekt fout als zij. gedw9.~gen ,z,quqe'r) 
zijn belasting van de prostituees te innem·e'1 af' 
t~ dragen," 
De prostftuees zijn zelfst8Jndigj"gen'O'eg .om hun 
eigen zaakjes te regelen, En 8'flders kunnen zij 
voor hulp en begeleidin~ibij Qns terecht. 
Wat er nu helaas in de r:>rakti]k nQg~1 eens ., 
gebeurt, is dat een exploitant d~~belasting van 
een prost.ituee gaat regelen, Of dat een pro~ti
tliee het wei gen1akkelijr< vindt 'dat rl'aar'bpek
Ploud~hg en oelasUngaangifte door de exploi-' 
tant of diens bQekhouder ~brdtNerzorgd, u>:e 
rapen ztjn ~an,pas echt @aar .ellis de prostit\Jee 

; in $en and~re:cl(Jb gqpt '¥~fken"Of dat.blijkt, 
Oq!. van ha?r v~r'dienste~ w~1. gelQ ,is inge~(),t:J'" 
denJ! mqf3.( niet als belastiA€l:is, a,fgedl1ageh,. 
De 'prostituee is',ct?n erge~l)jk ~fet'echt z~lf
standi~ ohderneme'':, zEi kari'meestMi:ook nTet 
e'ens"c6hfroleren 161:haar boeKhouaing op 0/"de 
is 'en, of haar belastit-lg ~I isafgedra,.gen, 
Feitelijk is in <:He situaties'sprake van eeD 
~rk9.evers/\II{erknerIJer15 verhouding, lJetrisico 

, is dad.ook.~rg groot:<dat ook ~e bedrHfsveref}i
:gingachtericle belasiing~i~nstaan kQmt ~p'zal 

trachten oak sociale;lasten te gaan irinen. 
Exploitanten moeterfdus opp~ssen rriet dat 
s06rl fratsen die eigEmlijk·~en.schijnconstruttie , , .
 
zijn. .
 

algemeen hie.! zt) hoog. De belasHngaruk blijft 
In' veer;ge.vali~n;q~p~rkt tot de BTW. DU8 d~t 
valt e.igenlijkwel rriee:. 
In e;en persoon'lijk gesprek kunnen we het pre
cies voor je Liit~~kenen. De erlige voorWaarde 
is wei dat je dan 6~k ebht ~rs zelfstandig , 
ondernemer gaat werken. 

Meer welen? 
\toor had~re inforri:latie of een afs'praa~ ~Ut=l je

'" bellen, '. 
met De Rode Draad 020 - 624 ·3~r 6p, 
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