
Amsterdam, 11 april 200…  

  

 
De Minister van Financiën 
Korte Voorhout  7 
Pb 20201 
2500 EE 
Den Haag 

 
Excellentie, 

 
Ondanks uw demissionaire status vragen wij, De Rode Draad, de organisatie die de belangen 
van prostituees in Nederland behartigt uw aandacht  voor het volgende:  

Prostituees die als zelfstandig ondernemer werken kunnen in tegenstelling tot artiesten en tv-
presentatoren de kosten voor persoonlijke verzorging niet als aftrekposten voor de belasting 
opvoeren. Prostituees maken echter op dat gebied meer kosten dan de gemiddelde 
Nederlander. De aanschaf van kleding, make-up en bezoeken aan schoonheidssalons is voor 
hen  een investering waarmee ze hun verdiensten kunnen verhogen. Wij menen dat prostituees 
in het rijtje van modellen, artiesten en tv-presentatoren thuishoren. Dat ze in dit verband niet 
zijn genoemd, is een omissie  
Met een aantal prostituees hebben wij een onderzoekje gedaan naar alle voorkomende kosten 
die volgens ons als aftrekposten kunnen gelden. De kosten voor persoonlijke verzorging 
maken dar deel van uit. De resultaten vindt u als bijlage bij deze brief.  
Wij menen dat de omissie is begaan in de periode dat prostitutiebedrijven nog niet 
gelegaliseerd waren. Dit is sinds 1 oktober 2000 wel het geval.  

 
Veel prostituees zijn bereid belasting te betalen. Zo kunnen zij immers aantonen dat ze witte 
inkomsten hebben. Wel vinden zij dat de reële kosten ook aftrekbaar moeten zijn.  
Wanneer u de omissie van prostituees bij beroepsgroepen die persoonlijke verzorging als 
aftrekpost te niet doet, levert dat voor zowel de fiscus als voor ons een win-win situatie op.  
De verdiensten worden hoger, waardoor er meer gelden in de schatkist terecht komen. Ten 
tweede zal een rechtvaardige aanpak van aftrekposten het voor prostituees aantrekkelijker 
maken om ‘wit’ te werken. Dit voorkomt onder meer dat prostituees hun heil gaan zoeken in 
het zogeheten illegaal circuit.  
Vanzelfsprekend kunt u een mondelinge toelichting op deze kwestie van ons krijgen.  
Met vriendelijke groeten,  

 
Beleidsmedewerkster De Rode Draad.  

 
Met de meeste hoogachting.  
Aan de staatssecretaris van financiën 



 


