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APELDOORN, zaterdag 
De Nederlandse seksclubs werken 

met de Belastingdienst aan een rege,,: 
ling voor de afdracht van belastingen 
over betaalde seks. ' 

Deze vorm van beLasting moet de fiscus zo'n 
250 miljoen gulden per jaar gaan opleveren. 
Voor de klant kan de 'aamIng' een prijsverho
ging betekerten van gemiddeld 15 procent. 

Het bedrag van 250 . 
miljoen gulden moet 
behalye door de ex-· 
ploitanten zelf, wor· 
den opgebracht door' 
de naar schatting : 
30.000 Nederlandse ' 
prostituees, werk- ' 
zaam in 2500 clubs en ' 
achter 3000 ramen. De 
geschatte ornzet in de 
betaalde seksbranche 
is een miljard gulden' 
perjaar. : 

Punt van ovedeg 1 

vormen onder meer! 
nog de beroepskosten : 
van de prostituee (bij. : 
voorbeeld kledilg, ' 
venorging, medische 
kosteo) die ze als af- . 
trekposten in minde- ! 

ring kan brengen op I 
baar belastbsar inko
men. I 
Wildwesl 

Docrdat prostituees 
en clubs rich tot nu toe 
veelal aan het oog van I 

de fisc us weten te ont
trekken, verkeerde 
deze branch.e: in een 
fiscale wildwest~situa
tic. Individuele belas
tinginspecties maak- 1 

, ten afspraken met at- i 
! zonderlljke seksclubeigena- I 

ren en wt leidde vaak tot 
hooglopende conflicten over I 
de hoogte van aanslagen en na- ( 
heffingen. I 

Fiscus verwacht opbrengst 

van kwart miljard gulden 
18LI 

Vooruitlopend o~ de op 
handen zijnde ophe!:fing van 
het bordeelverbod, willen de 
seksclubeigenaren hun fiscaIe 
zaken nu net zo gasn regelen 
aLs de bakker of kapper °11 de 
hoek. . 

De Vereniging Exploitanten 

Relaxbedrijven (VER) .onder- : 
handcIt al enige tijd met de Be- j 
lastingdienst over een onder
nemingsvorm die voor expIoi
tant, prostituec en fiscus san
trekkelijk is. Om voortaan van 
aile ellende met incUviduele 
b~lastinginspecteurs afte zijn, 

-werkt de VER met de fiscus 
aan een unifonne regeling zo
als die ook voor andere bran
ches zou kunnen gelden. 

De VER voert in seksclub 
Flamingo in Beekbergen in 
overleg met de Belastingdienst 
sinds een maand een proef uit 
waarbij de club alieen nog als 
facilitair bedrijf optreedt voor 
de dames. De exploitant levert 
de kamer I de portier. de 
schoonmaakster, etc. De vrou
wen zelf bepalen hun werktij
den en in overleg hun prijzen. 
Beide partijen (exploitanten 
en vrouwen) zijn ook ieder ai· 
zonderlijk verantwoordelijk 
vaor de afdracht van hun be
lasiingpenningen.ln het pilot
project is er geen sprake van 
een loondienst-verhouding 
tussen exploitant en prosti
tuee. De exploitant lcvert een 
sluitende boekhouding aan bij 
de fiscus. 

De Belastingdienst zelf is 
uiterst terughoudend met bet 
doen van mededclingen over 
de onderbandeliugen met de 
VER. "We willen sekshuizen 
net zo behandelen als bakkers 
en kappers", aldus woord~ 

voerster G. van Weenum van 
Directie Ondernemingen 
Noord. 
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