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Toolkit

Voorwoord
Hierbij bieden we je de Toolkit aan. Deze Toolkit is bedoeld voor prostituees (m/v) die
praktische informatie willen over hun vak. Het geeft je een overzicht van de verschillende
werkplekken die er in Nederland zijn. Verder geeft het je informatie en advies over wat er bij
komt kijken om je werk op een zakelijke en professionele manier uit te oefenen. Zo krijg je
met deze Toolkit – ofwel gereedschapskist – tips en adviezen om stevig in je werk te staan.
We horen graag wat je van de Toolkit vindt. Mocht je suggesties, vragen of opmerkingen
hebben dan kun je dit laten weten via e-mailadres info@pg292.nl

P&G 292
Amsterdam, juni 2012

Disclaimer
Bij het maken van de Toolkit hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd.
Toch kan het zijn dat de aangeboden informatie niet volledig is of onjuistheden bevat.
We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen die kunnen
voortvloeien uit het gebruik van deze Toolkit.
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1. Verschillende werkplekken
Inleiding
In Nederland is prostitutie een legaal beroep. Dat wil zeggen dat je mag werken als je:
• 1 8 jaar bent of ouder. Deze leeftijdsgrens gaat waarschijnlijk omhoog naar 21 jaar,
het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer;
• een geldige verblijfsvergunning hebt (geen toeristenvisum);
• niet door anderen gedwongen wordt om het werk te doen;
• werkt op een werkplek waarvoor een vergunning is afgegeven.
In Nederland heb je verschillende werkplekken: raambordelen, clubs en privéhuizen, escort,
straat (tippelzones) en thuiswerken. We geven je hierna eerst een overzicht van deze
verschillende werkplekken en uitleg over hoe je de beschikking kunt krijgen over
deze werkplek. Later in deze Toolkit zullen alle praktische zaken uitgelegd worden, zoals
hoe het betalen van belasting werkt.

Raam
Raambordelen vind je in de volgende steden: Amsterdam, Alkmaar,
Leeuwarden, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Deventer, Doetinchem, Nijmegen en
Groningen en Eindhoven.
Raamprostitutie is een zelfstandige manier van werken. Niemand bepaalt je
werktijden, je hebt korte contacten met je klanten die je zelf kiest en ook net zo
goed mag weigeren. Het is relatief veilig, veel raamgebieden hebben camera’s
waarmee de straten in de gaten gehouden worden en veel kamers hebben een
alarmknop. Het is ook makkelijk contact leggen met je collega’s. Je hebt met
niemand wat te maken die op de een of andere manier gezag op je uitoefent.
Werken achter het raam heeft ook nadelen; je staat open en bloot te kijk, dus ook
voor familie, vrienden en kennissen. Soms zijn voorbijgangers niet even aardig.
Meestal huur je een raam per dagdeel; de prijs ligt gemiddeld op € 100,– per
dagdeel. In sommige raamgebieden heeft de dag twee en in andere drie
dagdelen. Er zijn ook raamgebieden waar je voor zeven dagen per week moet
huren. Het is meestal niet mogelijk om een raam te huren met een collega.
De prijzen die je aan klanten doorberekent, bepaal je zelf, maar je hebt in het
raamgebied waar je gaat werken wel te maken met richtprijzen en die zijn
ongeveer rond de € 50,– per klant voor pijpen en neuken (met condoom).
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Dit geldt voor ongeveer een kwartier dienstverlening.
Je moet hard werken om je huur eruit te krijgen en bovendien moet je over
dit bedrag nog belastingafdracht doen. Je zorgt zelf voor alles: werkkleding,
condooms, glijmiddel, handdoeken, keukenrol, en één of meerdere
‘werkbadlakens’, die je op het bed legt. Dit assortiment kan je naar behoefte
uitbreiden; een dildo, massageolie en andere attributen. Een deel van je kosten,
waaronder je kamerhuur, is aftrekbaar via de Belastingdienst.

Club
Nederland kent een paar honderd vergunde clubs en privéhuizen, verspreid
over het land. Als je heel verlegen bent en het moeilijk vindt om met een
wildvreemde uitgebreid te kletsen, of als je nauwelijks Nederlands of Engels
spreekt, moet je je afvragen of een club wel geschikt is voor jou. In een club
worden klanten ontvangen waar jullie allemaal zitten te wachten en waar
een bar is. Het is de bedoeling dat je eerst gezellig een babbeltje maakt met
mannen. Het is dan nog niet gezegd dat deze man uiteindelijk voor jou kiest.
Voor sommige mensen is werken in een club lastig omdat er alcohol verkocht
wordt. Van de club ontvang je een percentage van de verkoop hiervan, dus
meedrinken levert jou geld op. Daar moet je tegen kunnen; veel drinken is niet
goed voor je gezondheid en kan bovendien het werken lastig maken.
Het voordeel is dat een klant in een club vaak meer betaalt voor seksuele
diensten en dat je als je handig bent hem langer kunt laten blijven. Verder komt
de GGD regelmatig langs om te kijken of je werksituatie schoon en veilig is.
Een club kan een veilig gevoel geven want je collega’s zijn in de buurt en vaak
ook de eigenaar. Bovendien werk je binnenshuis dus de kans dat je bekenden
tegenkomt is heel klein.
Je ontvangt je klant vaak minimaal een half uur. Klanten betalen aanzienlijk
meer voor een clubbezoek dan achter het raam. Over je inkomsten moet
belasting betaald worden, deze worden via de exploitant afgedragen.
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Privéhuis
Een privéhuis is een soort club maar je zit met een aantal collega’s in een
huiskamer. In die huiskamer komen geen klanten dus je kunt er precies doen
wat je wilt, tv kijken, lezen of je nagels lakken. Als er een klant komt, stellen de
aanwezige prostituees zich één voor één aan hem voor. Daarna maakt hij een
keuze en gaat hij met één van de prostituees naar een kamer.
De prijzen die klanten betalen zijn over het algemeen iets lager dan bij een club,
de service die een privéhuis biedt is vaak eenvoudiger, maar voor sommige
mensen is hier werken prettiger dan in een club. Dit omdat je niet eerst hoeft te
animeren voordat je naar de kamer gaat. In tegenstelling tot een club, hoef je
niet samen met je klant alcohol te drinken. Al ben je in een club natuurlijk ook
nooit verplicht om alcohol te drinken.

Escort
Werken in de escort kan op drie manieren. Je kunt volledig zelfstandig werken
als escort. Je hebt als zelfstandige bijna overal in Nederland een vergunning
nodig om te mogen werken. Check dit vooral bij je gemeente, anders kun je flink
in de problemen komen. Als tweede kun je werken via een escortbureau.
Tot slot is het mogelijk om te werken in een club die tevens een escortvergunning
heeft. Je kunt dan op escort met een klant als je dat wilt.
Werken als escort kan leuk zijn omdat het afwisselend is. Je komt op verschillende plekken en de wensen van klanten kunnen wat tijd betreft uiteen lopen:
variërend van een uurtje tot dagen. Het klinkt aantrekkelijk en er valt goed
te verdienen. Maar het heeft ook nadelen: als een escort alleen een uurtje
seks inhoudt, is het simpel, maar als een klant veel van je verlangt, moet je
afwegen of je dit aankan en/of leuk vindt. Dagen achtereen met iemand op
stap betekent letterlijk dagen achtereen werken. Niet alleen lichamelijk maar je
moet echt fulltime onderhoudend zijn; in een goed humeur, je interesse blijven
tonen in iemand die je misschien helemaal niet aardig blijkt te vinden en je hebt
nauwelijks tijd voor jezelf. Een ander nadeel kan zijn dat je niet altijd je veiligheid
kan regelen en dat is vervelend als je klant ineens een engerd blijkt.
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Populair in de escortbranche is de internetescort. Voor zowel klanten als escorts
is het een makkelijke, anonieme manier om met elkaar in contact te komen.
Naarmate je meer ervaring krijgt, leer je aan de hand van trucs om er achter te
komen of je echt te maken hebt met een klant waar je wat aan kunt verdienen
en niet steeds te maken blijkt te hebben met fakers. Want die zijn ook heel actief
op het net.

Straat
In Nederland is werken op straat verboden. Tenzij je dat doet op speciale
tippelzones. Dit zijn gebieden waar de gemeente straatprostitutie toestaat.
Tippelzones zijn er in de volgende steden: Groningen, Arnhem, Nijmegen,
Heerlen en Utrecht. De zones zijn door de gemeente ingericht. Het is een
afgesloten gebied waar klanten meestal in auto’s een circuit afrijden. Je klant
wordt afgewerkt in zijn auto, in een aparte ruimte waar de auto afgezonderd
tussen twee schotten kan staan, zodat jullie privacy hebben.
Werken op de zone is relatief veilig; de zone wordt bewaakt, er zijn camera’s,
er is vaak een beheerder, de politie controleert er regelmatig en je kunt
gemakkelijk uit de auto springen. De tippelzones hebben een aparte ruimte, de
zogeheten huiskamer waar je je kunt opknappen, en waar je naast condooms,
zeepdoekjes en glijmiddel ook koffie, thee en iets te eten kan krijgen.
Er werken (sociaal)verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die je hulp
en voorlichting geven en er is gemiddeld eens per week een arts aanwezig.
Deze kan een soa-onderzoek doen, informatie over anticonceptie en hepatitis
B vaccinatie geven en alle verdere vragen beantwoorden. Sommige zones
hebben een speciale gebruikersruimte waar drugs gebruikt mogen worden.
Op straat werken is zelfstandig zijn. Je bepaalt je werktijden zelf en je hebt niets
te maken met huurprijzen want op straat werken is gratis. De prijzen liggen over
het algemeen iets lager dan op andere werkplekken, (gemiddeld € 35 tot € 50),
maar als je veel klanten kunt afwerken, kun je goed verdienen.
Op de meeste zones moet je een pasje hebben om er te mogen werken.
Dat moet je aanvragen bij de gemeente waar de zone is gevestigd. Vaak krijg
je deze pas alleen maar als je in deze gemeente staat ingeschreven. Soms is er
een wachttijd voor een pasje.
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Thuiswerken
De voordelen van thuisontvangst zijn duidelijk: je hoeft de deur niet uit en hebt
geen reistijd en reiskosten. Ook gaat er geen tijd verloren aan het wachten op
klanten. Je kunt gewoon dingen in huis doen die je anders ook zou doen.
Verder houd je meer geld over, omdat je geen werkruimte hoeft te huren.
Thuiswerken heeft ook nadelen. Je laat een klant erg in je persoonlijke leven toe,
soms letterlijk in je eigen bed. Daar moet je mee om kunnen gaan. Je trekt de
deur niet dicht zoals je bij een club, raam of hotel zou kunnen doen.
Let op: er zijn behoorlijk wat voorwaarden aan thuiswerk. Je mag niet
adverteren om klanten te werven, ook geen advertenties in kranten.
Een internetsite wordt net zo goed gezien als reclame. Als je een woning huurt
en de woningbouwvereniging er achter komt dat er prostitutie voorkomt in hun
pand, moet je waarschijnlijk je woning uit. En dit komt regelmatig voor. Ook is het
niet toegestaan om bijvoorbeeld een hotelkamer of een vakantiehuisje te huren
om je klanten te ontvangen. Hierop wordt door de gemeenten en de politie in
samenwerking met de Belastingdienst vrij streng gecontroleerd.
Als het wetsvoorstel “Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche” wordt aangenomen, is de kans groot dat iedere thuiswerker een
vergunning moet aanvragen. De meeste gemeenten verbieden prostitutie
vanuit de eigen woning. Gemeenten kunnen hierin hun eigen beleid vaststellen.
Informeer bij de gemeente waar je woont of thuisontvangst toegestaan is!
Bij thuisontvangst is een goede screening vooraf belangrijk voor je veiligheid.
Je geeft je klant je eigen adres op en als het een vervelende man is, kan hij
opeens ’s nachts op de stoep staan, omdat hij toevallig zin in je heeft.
Regel het zo dat er iemand in een andere kamer aanwezig is. Dit kan een
vriendin of vriend zijn of je partner. Deze persoon kan een oogje in het
zeil houden en ingrijpen als dat nodig is. Als je zelf de telefoon of e-mails
beantwoordt, kun je beter niet meteen je hele adres geven. Laat een klant naar
een afgesproken punt in je woonplaats rijden. Vraag of hij een herkenningspunt
kan opnoemen en dirigeer hem dan pas naar het juiste adres.
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2. Praktische zaken
Inleiding
Om in Nederland te mogen werken in de prostitutie moet je aan een aantal zaken voldoen.
Zo moet je een geldige verblijfsstatus hebben en heb je een inschrijfadres nodig. Verder is
een burgerservicenummer (BSN) nodig en een eigen bankrekeningnummer. Hoe dit in zijn
werk gaat zal hierna stapsgewijs uitgelegd worden.

Nationaliteit

Met welke nationaliteit mag ik in Nederland werken?
Als je de nationaliteit hebt van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mag je
in Nederland werken. Je mag dan zowel als zelfstandige als in loondienst werken.
De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en
Liechtenstein.
Als je de Roemeense of Bulgaarse nationaliteit hebt mag je alleen als zelfstandige werken
in Nederland. Je werkt als zelfstandige als je een eigen onderneming hebt. Dit kan
bijvoorbeeld raamprostitutie zijn. Je mag als prostituee niet in een club of privéhuis werken
waar gewerkt wordt met de opting in. Ook kun je niet in loondienst bij een werkgever.

Inschrijfadres

Hoe kom ik aan een inschrijfadres?
Inschrijving kan bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In de GBA staan
persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De gegevens
worden gebruikt voor onder andere het verstrekken van een paspoort. De gegevens zijn
niet openbaar, dit betekent dat niet iedereen zomaar bij jouw gegevens kan.
Alleen sommige overheidsinstanties- zoals de Belastingdienst- ontvangen informatie uit de
GBA. Prostitutie is in Nederland legaal. De politie krijgt niet zomaar persoonsgegevens uit
dit bestand. Dat mag alleen als er sprake is van een vermoeden van een misdrijf.

Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving?
In de eerste plaats heb je een adres nodig waarop je jezelf kunt inschrijven.
Dit kan je eigen woonadres zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook het adres zijn van een goede
vriendin. Hiervoor heb je wel haar toestemming nodig. Verder moet je aan de volgende
voorwaarden voldoen:
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• I eder half jaar dat je hier staat ingeschreven, moet je minimaal vier maanden in
Nederland verblijven;
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit of;
• Je bent migrant en verblijft rechtmatig in Nederland.

Burgerservicenummer

Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Een ander woord voor burgerservicenummer is sofinummer. Dit is een uniek nummer dat
gekoppeld is aan jouw persoonlijke gegevens. Met een burgerservicenummer is het voor de
overheid eenvoudiger en betrouwbaarder om persoonsgegevens te verwerken.
Zodra je jezelf inschrijft bij de GBA, ontvang je een burgerservicenummer. Als je niet staat
ingeschreven en toch belasting moet betalen, kun je een sofinummer aanvragen bij de
Belastingdienst.
Let op: Als je een burgerservicenummer hebt, wil dit niet zeggen dat je meteen belasting
gaat betalen of dat de Belastingdienst jou een brief gaat sturen dat je belasting moet
betalen. Hiervoor moet je je apart aanmelden bij de Belastingdienst.

Bankrekeningnummer

Hoe kom ik aan een bankrekeningnummer?
Voor de aanvraag van een Nederlandse bankrekening heb je een inschrijving bij de
gemeente nodig en een burgerservicenummer. Vervolgens ga je naar een bank van je keuze.
Als je bij een wat grotere vestiging binnenstapt, heb je meestal geen afspraak nodig.
Je krijgt niet zomaar een bankrekening. Bij de bank stellen ze soms lastige vragen zoals:
‘Met welk werk verdien je je geld en hoeveel stort je per maand?’ Er zijn gevallen bekend
van banken die prostituees weigeren. Denk goed na over wat je ze vertelt.
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3. Praktische zaken per werkplek
Raamprostitutie
Als je achter het raam werkt, ben je zelfstandig ondernemer. Dan heb je dus je eigen
bedrijfje. Voordat je officieel dit eigen bedrijfje hebt, moet je een aantal dingen doen,
waaronder inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aanmelden bij de Belastingdienst.
Verder moet je een eigen administratie bijhouden van je inkomsten en uitgaven, aangifte bij
de Belastingdienst doen en belasting betalen.

Kamer van Koophandel

Wat is de Kamer van Koophandel?
Als zelfstandig ondernemer moet je jezelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Dit is een organisatie waar alle bedrijven in Nederland worden geregistreerd.
Op de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl kun je kijken waar de
verschillende vestigingen zitten. Check vooraf of het nodig is om een afspraak te maken om
jezelf in te schrijven. Bij de vestiging in Amsterdam kun je binnenlopen zonder afspraak.

Wat heb je nodig om jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel?
• Een

geldig legitimatiebewijs;
• Inschrijving bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA);
• Een ingevuld inschrijfformulier van de Kamer van Koophandel voor de eenmanszaak,
zie hiervoor bijlage I achter in deze Toolkit. Het formulier is ook in het Engels
beschikbaar. Verplicht in te vullen:
	1.	Je BSN- nummer
	2.	Het vestigingsadres (in Nederland) van de onderneming. Dit kan je eigen woonadres
zijn zoals geregistreerd bij de gemeente of een adres waarvan kan worden aangetoond
dat het mag worden gebruikt als vestigingsadres. Dan moet wel een huurcontract of
verklaring van de hoofdbewoner worden overlegd
	3.	Je woonadres. Dit kan ook een adres in het buitenland zijn maar dit moet wel worden
bewezen met een officieel document.
• Een ingevuld formulier “Gemeenschappelijk inschrijving Kamer van Koophandel en
Belastingdienst”. Zie ook bijlage II.
Voor de benodigde formulieren kun je naar de website van de KvK.
Zie hiervoor de site www.kvk.nl/inschrijvenkvk. Maar de formulieren zijn ook achterin terug
9

te vinden in de bijlage bij dit informatiepakket. Mocht je hulp nodig hebben bij het invullen
ervan dan kan je natuurlijk altijd een afspraak met P&G 292 maken.
Als je je inschrijft bij de KvK word je verplicht ingeschreven bij het Handelsregister. In dit
register worden alle in Nederland gevestigde ondernemingen ingeschreven. Je NAW gegevens
(Naam, Adres en Woonplaats) worden in het register opgenomen. Ook moet je een
bedrijfsnaam geven aan je eigen onderneming. Verder worden de activiteiten benoemd die je
bedrijf uitoefent. Wanneer het om prostitutie gaat is dit dus terug te vinden in het register.
Let op: de informatie in het Handelsregister is openbaar en dus voor iedereen
toegankelijk!!! Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om gegevens op te zoeken aan de hand
van je bedrijfsnaam. Als jij voor je bedrijfsnaam een naam gebruikt die jouw klanten kennen,
kunnen ze zonder probleem je persoonlijke adres achterhalen. Het is dus slim om een
bedrijfsnaam te kiezen die je verder met niemand deelt.

Belastingdienst

Hoe meld ik me aan bij de Belastingdienst?
Als je jezelf inschrijft bij de Kamer van Koophandel hoef jij je niet meer aan te melden bij
de Belastingdienst want dat regelen zij voor je. Je neemt het formulier “Gemeenschappelijk
inschrijving Kamer van Koophandel en Belastingdienst” ingevuld mee.

Wat is belastingplicht en wat is BTW?
Iedereen in Nederland die inkomsten heeft is verplicht om daarover inkomstenbelasting
te betalen. De aangifte inkomstenbelasting moet eenmaal per jaar worden ingediend.
Een ondernemer zoals jij moet daarnaast over die inkomsten ook aangifte omzetbelasting
doen. Dit wordt BTW genoemd.
De aangifte omzetbelasting wordt eenmaal per kwartaal (standaard) of per maand gedaan.
Zodra je door de Kamer van Koophandel bent aangemeld bij de Belastingdienst, zul je een
brief van hen ontvangen waarin staat wanneer je aangifte omzetbelasting moet doen.
Dit betekent dat je op moet geven hoeveel je verdiend hebt en over dit bedrag wordt een
gedeelte bepaald wat je aan de Belasting moet betalen. Dit heet omzetbelasting en moet je
eens per drie maanden doen.

Krijg ik ook nog wat terug van de Belasting?
Sommige dingen die met je werk te maken hebben zijn belastingaftrekbaar. Dit wil zeggen
dat je het van je inkomsten mag aftrekken voordat er belasting over wordt geheven.
Als je kosten hebt gemaakt, heb je daar meestal ook BTW over betaald; vaak is dat 19%.
De BTW mag je als voordruk aftrekken op de aangifte omzetbelasting. De rest (dus de
kosten min de BTW) mag je als kosten aftrekken op de aangifte inkomstenbelasting:
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• K
 amerhuur: 19% BTW (let erop dat de BTW genoemd wordt op je bon voor de
kamerhuur!);
• Gel, sponsjes, papier, massageolie, attributen zoals dildo’s: 19% BTW. Let er op dat je
een factuur hebt waarop de BTW vermeld staat;
• Kosten die je maakt voor de boekhouder: 19% BTW;
• Ook investeringen (zaken die langer meegaan dan een jaar) zijn aftrekbaar, maar
dan moeten die kosten verdeeld worden over een aantal jaren. Hierover kan de
Belastingdienst of je boekhouder informatie geven;
• Reiskosten en condooms: 6% BTW.
Helaas zijn dit de enige kosten die aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst. Alle andere kosten
zoals lingerie, kleding, kapper of make-up moet je helemaal zelf betalen.

Kasboek
Om goed te weten wat je omzet is en hoe hoog je verdiensten zijn en je uitgaven, is het
belangrijk om dit op te schrijven in een kasboek. Het is verstandig om dit kasboek bij je te
hebben, maar verplicht is het niet. Je moet wel kunnen laten zien dat je dagelijks bijhoudt
hoeveel je verdient en hoeveel je aan kosten hebt. Het is raadzaam om elke werkdag je
kasboek bij te houden, dan vergeet je niets. Zie bijlage V achter in de Toolkit voor een
voorbeeld van het bijhouden van een kasboek.

Boekhouder

Wel of geen boekhouder?
Zoals gezegd hebben is het verstandig om een kasboek bij te houden. Dit maakt aangifte
doen makkelijker. Je kunt deze aangifte natuurlijk zelf doen. Maar als je dit niet ziet zitten
kun je het ook laten doen door een boekhouder. Waar je in ieder geval niet aan ontkomt, is
opschrijven hoeveel je verdient en uitgeeft op een werkdag. Als je de gegevens wilt van een
betrouwbare boekhouder kun je contact opnemen met P&G 292.

Ondernemingsplan

Heb ik een ondernemingsplan nodig?
Nee, zowel voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel als aanmelding bij de
Belastingdienst heb je geen ondernemingsplan nodig. Al kan het maken van een
ondernemingsplan natuurlijk nooit kwaad. Indien je de Bulgaarse of Roemeense
nationaliteit hebt ligt het iets anders. Als je een ‘bevestiging van verblijf’ (sticker) in je
paspoort wilt van de IND, moet je een ondernemingsplan kunnen tonen. Een erkende
boekhouder kan je hiermee helpen. Soms kun je van de exploitant geen raam huren
zonder sticker. Met de sticker in je paspoort kun je in Nederland rechten opbouwen op
sociale voorzieningen.
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Club/Privéhuis
Als je in een club of privéhuis werkt, ben je geen zelfstandig ondernemer zoals bij
raamprostitutie. Je kunt in een club of privéhuis werken in loondienst (dit komt niet zo vaak
voor) of via onderstaande regeling.
Per 1 juli 2008 heeft de Belastingdienst de opting-in ingevoerd. Opting-in staat ook bekend
als ‘werken volgens het voorwaardenpakket’. De meeste exploitanten werken volgens
dat systeem. De belasting over jouw inkomsten wordt dan via de exploitant afgedragen.
Je bent dan niet in loondienst, maar krijgt wel een inkomensoverzicht waarop staat wat
je verdiend hebt en wat er afgedragen is. Je moet nog wel één keer per jaar je aangifte
inkomstenbelasting doen.
Om te kunnen werken via de opting in heb je in ieder geval een inschrijfadres en een BSN/
sofinummer nodig. Verder wordt hierna stapsgewijs uitgelegd hoe de opting-in werkt.

1. Maak afspraken
Bespreek met de exploitant wat je werk inhoudt en wat je verdiensten zijn.
Maak duidelijke afspraken over wat je wel en niet doet en op welke dagen en
tijden je wilt gaan werken. Misschien kun je eerst even contact opnemen met de
club of het privéhuis, om af te spreken om een keer rond te kijken en een beetje
de sfeer te proeven.
Let op: wordt er in de club of het privéhuis niet gewerkt volgens de optingin? Waarschijnlijk klopt er dan iets niet. Vraag jezelf af of je dan wel daar wilt
werken. Als er niet gewerkt wordt volgens de opting In of loondienst ben je zelf
verantwoordelijk voor het betalen van belastingen.

2. Vul de formulieren in
Je krijgt van de exploitant twee formulieren die jij moet invullen:
• Een Verklaring Loonheffingen Opting-in
• Een Overzicht Loonheffingen en Privacy.
Deze formulieren kun je ook terugvinden in de bijlage III en IV achter in deze
Toolkit. Loonheffingskorting is een korting op de belasting die je moet betalen.
Let op: sommige mensen werken parttime in de prostitutie en hebben er nog een
baan naast. Je kunt niet over twee banen tegelijk loonheffingskorting krijgen.
Als je ook nog ander werk in loondienst hebt dan wordt daar al de heffingskorting
toegepast. Je moet de korting laten toepassen bij het werk waar je het meest
mee verdient.
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3. Aanmelding Belastingdienst
De exploitant zal je vragen om een origineel identiteitsbewijs en zal hier
een kopie van maken. Vervolgens zal de exploitant je aanmelden bij de
Belastingdienst.
Heel belangrijk: je loonstrook. De exploitant is verplicht om je eens per week
of per maand een overzicht te geven van wat je hebt verdiend en wat hij
heeft ingehouden aan belastingen. Als hij dit niet geeft, is het belangrijk dat je
hiernaar vraagt. Aan het einde van het jaar moet je een jaaroverzicht krijgen.
Die heb je nodig om je aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Escort/Thuiswerken
In de escort kun je zowel als zelfstandige werken, als voor een bureau. Binnen de escort kun
je op drie manieren werken:
1.		Bij een escortbureau kun je werken in loondienst. Dit komt niet zo vaak voor.
Alle belastingen worden dan voor je afgedragen. Je hoeft dan alleen eens per jaar je
aangifte inkomstenbelasting te doen.
2.		Een tweede mogelijkheid is dat je werkt bij een escortbureau volgens het voorwaardenpakket (opting-in systeem). Dan gelden dezelfde voorwaarden als bij een club of
een privéhuis.
Meer informatie hierover kun je vinden in dit hoofdstuk onder de kop ‘Club/Privéhuis.
3.		Tot slot is het mogelijk dat je zonder escortbureau werkt, dus dat je alles zelf regelt.
Je ontvangt je klanten bijvoorbeeld thuis. Dan ben je voor de Belastingdienst
zelfstandige. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van belastingen.
Zie voor verdere informatie de kop ‘Raamprostitutie’ in dit hoofdstuk.
Let op: Als je als zelfstandige escort gaat werken dan heb je bijna overal in Nederland een
vergunning nodig. Dit geldt dus ook als je aan thuisontvangst doet. Er zijn gemeenten die
thuiswerk niet onder de vergunningsplicht beschouwen en gemeenten die dat wel doen.
Neem hiervoor contact op met je gemeente.

Straat
Als je op straat werkt, dan kunnen we het heel kort houden. Je bent dan voor de
Belastingdienst zelfstandige en dus zelf verantwoordelijk voor het betalen van belastingen.
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4. Veel gestelde vragen
Belastingdienst

V: Hoe zit het met mijn privacy bij de Belastingdienst? Kunnen bekenden van mij er achter
komen dat ik werkzaam ben in de prostitutie? En wie heeft er bij de Belastingdienst
toegang tot mijn gegevens?
A: D
 e Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht. Bekenden hebben dus geen toegang
tot jouw gegevens. Alleen ambtenaren van de Belastingdienst kunnen bij jouw gegevens.
Verder is de Belastingdienst soms verplicht om informatie te delen met andere
handhavende diensten zoals de politie en uitkeringsinstanties.

V: Wat gebeurt er als ik aan de Belastingdienst opgeef dat ik werk als bijvoorbeeld nagelstyliste of
kapster, terwijl ik eigenlijk in de prostitutie werk? Kom ik dan in de problemen?
A: I n elke regio werken medewerkers van de Belastingdienst die bekend zijn met de
prostitutiebranche en daar zorgvuldig mee omgaan. Het is beter om de juiste gegevens
te verstrekken aan de Belastingdienst.

V: Welke gegevens registreert de Belastingdienst van mij?
A: D
 e Belastingdienst registreert van jou je burgerservicenummer, je naam, adres,
geboortedatum en de datum waarop je begint met werken. Verder wordt er
geregistreerd wat je verdient.
Het werk wat je doet wordt onder een algemene omschrijving geregistreerd, zodat niet
te zien is dat het om prostitutie gaat.

V: Ik heb ook nog een andere baan bij een andere werkgever.
Kan hij erachter komen dat ik in de prostitutie werk en moet ik hem dit vertellen?
A: N
 ee. Je andere werkgever kan er niet achter komen dat je in de prostitutie werkt.
Voor je andere werkgever is het wel goed om te melden dat je twee banen hebt in
verband met de (loon)heffingskorting. Je moet de korting laten toepassen door de
werkgever waar je het meeste verdient.
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V: M ijn partner weet niet dat ik in de prostitutie werk. We doen altijd samen onze
belastingaangifte. Kan hij erachter komen dat ik in de prostitutie werk?
A: H
 et advies is om hierin open te zijn naar je partner. Als dat niet mogelijk is, zul je zelf
moeten kijken of te zien is wat voor activiteiten je gedaan hebt, want je partner kan
wel zien dat je inkomen hebt genoten. Op de inkomensoverzichten van opting-in zal
dat waarschijnlijk niet te zien zijn. Als je zelfstandig ondernemer bent, zul je de aangifte
moeten doen aan de hand van een administratie en bonnen. Misschien is het dan
verstandig om een boekhouder in te schakelen.

V: Ik werk op verschillende plaatsen in Nederland in de prostitutie.
Hoe zit dat met het betalen van belasting?
A: H
 et maakt voor de Belastingdienst niet uit waar je werkt. Je valt onder het
belastingkantoor van de regio waar je woont. Als je niet weet welk belastingkantoor dit
is kun je dit opzoeken op de website van de Belastingdienst.

V: Soms werk ik in het buitenland in de prostitutie.
Moet ik over mijn verdiensten in het buitenland belasting betalen in Nederland?
A: A
 ls je inkomen hebt gehad in het buitenland, moet je over dit inkomen
inkomstenbelasting in Nederland betalen. Je hoeft over dit inkomen geen
omzetbelasting te betalen, wel in het land waar je deze werkzaamheden hebt verricht.

V: Ik woon in het buitenland maar werk af en toe in Nederland in de prostitutie.
Hoe werkt mijn belastingafdracht?
A: Over

je inkomsten in Nederland ben je Nederlandse omzetbelasting verschuldigd.
De belasting wordt geheven door het Belastingkantoor Heerlen.

V: Inkomstenbelasting en omzetbelasting, wat is nu eigenlijk het verschil?
A: I nkomstenbelasting is – de naam zegt het al – een belasting die je moet betalen over je
inkomen. Als je ondernemer bent betaal je inkomstenbelasting over de winst (omzet -/kosten). Eens per jaar dien je aangifte te doen over je inkomsten. In principe is iedereen
in Nederland verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen.
Omzetbelasting wordt ook wel B.T.W. genoemd: belasting over de toegevoegde waarde.
Het is de belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten
(Dit is omzet, hier komt ook de naam omzetbelasting vandaan). Deze belasting hoef
je alleen te betalen als je als zelfstandige werkt. Meestal doe je eens per kwartaal je
aangifte omzetbelasting.
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V: Ik werk als zelfstandige achter het raam. Hoeveel geld moet ik opzij zetten om niet in de

problemen te komen met mijn belastingafdracht?
A: O
 p deze vraag is geen pasklaar antwoord te geven. Het gaat om een individuele
beoordeling, bijvoorbeeld of je recht hebt ondernemersfaciliteiten. Dit zijn aftrekposten
speciaal voor ondernemers waarmee je belastbaar inkomen – en hiermee de te betalen
belasting – verlaagd wordt. Als je een boekhouder inschakelt kan hij/zij je hier meer
over vertellen.

V: Ik heb gehoord dat de Belastingdienst extra controles gaat doen in de raamgebieden en ik
betaal geen belasting. Wat kan ik verwachten van de controles?
A: A
 ls je de Belastingdienst voor de eerste keer aan je raam krijgt en je betaalt nog geen
belasting, dan zullen ze je vooral voorlichten en wijzen op je verplichting dat je alsnog
belasting moet betalen. Het doel is met name dat je jezelf gaat aanmelden bij de Kamer
van Koophandel en de Belastingdienst, en dat je voldoet aan de verplichtingen die nu
eenmaal gelden. Denk aan bijhouden van de administratie, belastingaangifte doen en
natuurlijk de belasting betalen.

V: Wat gebeurt er als ik geen belasting betaal?
A: A
 ls de Belastingdienst je bij hun controles langs de ramen aantreft en je hebt al een keer
een ‘waarschuwing’ gekregen, dan zal de Belastingdienst een schatting maken van je
inkomen.
Je krijgt dan een ambtshalve aanslag, dit wil zeggen dat de Belastingdienst gaat schatten
wat je aan belasting moet betalen. De kans is behoorlijk groot dat deze schatting hoger
uitpakt dan wanneer je zelf netjes je inkomsten opgeeft aan de Belastingdienst.

V: Ik betaal al belasting, als ik belastingcontrole krijg hoe kan ik dit dan bewijzen?
A: W
 anneer je al belasting betaalt dan is dit bekend bij de Belastingdienst. Zij hebben
hiervan een opgave gekregen van jou zelf of van de exploitant. Als je ondernemer
bent, kan de Belastingdienst de administratie controleren. Daarvoor hebben ze de
administratie nodig, zoals het kasboek. Als je een boekhouder hebt regelt deze de
controle.
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Kamer van Koophandel

V: Hoe zit het met mijn privacy bij de Kamer van Koophandel (KvK)?Kunnen bekenden van mij
erachter komen wat voor werk ik doe?
A: B
 ij inschrijving bij de KvK word je automatisch ingeschreven in het Handelsregister.
Je moet zo feitelijk mogelijk opgeven wat je bedrijfsactiviteiten zijn. Deze informatie is
openbaar voor iedereen, dus ook voor instanties. Via de website van de KvK www.kvk.
nl/handelsregister is het erg eenvoudig om te achterhalen wie er ingeschreven staat in
dit register. Iemand moet dan wel de naam of het adres van je onderneming weten. Je
kunt niet teruggevonden worden op je eigen naam.

V: Wat betekent inschrijving in het Handelsregister nu precies voor mij?
Welke gegevens worden geregistreerd in het Handelsregister?
A: I n het Handelsregister worden alle in Nederland gevestigde ondernemingen
ingeschreven. Het is een openbaar register dus voor iedereen toegankelijk.
De volgende informatie wordt in het Handelsregister geregistreerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rechtsvorm
naam van de onderneming
omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten
adres van de onderneming
eventueel een postadres van de onderneming
telefoonnummer/e-mailadres
naam en adres van de ondernemer

V: Wat doet de KvK als blijkt dat de mijn gegevens in het Handelsregister niet kloppen?
A: J e bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Handelsregister.
De KvK gaat er dan ook vanuit dat de gegevens die jij opgeeft kloppen. Mochten je
adresgegevens niet kloppen dan gaat de KvK actief controleren en word je gevraagd
om de gegevens aan te passen. Als je dat niet doet dan zal de KvK je onderneming
uitschrijven.

V: Kan ik een postbus opgeven aan de KvK, zodat mijn eigen adres onbekend kan blijven?
A: J e kan een postbusadres opgeven als correspondentieadres, maar het feitelijke adres
van zowel jou als je onderneming moet ook bekend worden gemaakt. De gegevens
die je opgeeft aan de KvK moeten hierbij overeenkomen met de gegevens uit de
Gemeentelijke Basis Administratie. Met alléén een postbus kun je je niet inschrijven bij
de KvK. Dit betekent dus ook dat het onmogelijk is om je in te schrijven bij de KvK als je
geen inschrijf- of briefadres hebt.
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V: Wat gebeurt er als ik mij niet inschrijf bij de KvK?
A: E lke ondernemer in Nederland moet zich verplicht inschrijven in het Handelsregister van
de KvK. Wanneer je niet aan deze verplichting voldoet dan is dit een economisch delict
en kun je een boete krijgen.

V: Ik werk in een club/privéhuis. Moet ik me dan ook inschrijven bij de KvK?
A: A
 ls je in een club/privéhuis werkt volgens het voorwaardenpakket (ook wel opting-in
genoemd) hoef je je niet in te schrijven bij de KvK. Indien jouw club of privehuis niet
werkt volgens het voorwaardenpakket of via loondienst, kan je door de Belastingdienst
worden gezien als zelfstandig ondernemer.

V: Ik woon in de plaats X maar ik werk in een andere stad. Bij welke KvK schrijf ik me in?
A: J e kunt je bij elke KvK inschrijven. Wel zal de KvK je gegevens doorsturen naar de
vestiging die het dichtst bij je woonplaats ligt.

Nationaliteit

V: M et welke nationaliteit mag je in Nederland werken?
A: A
 ls je de nationaliteit hebt van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mag
je in Nederland werken. Je mag dan zowel als zelfstandige als in loondienst werken.
De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland,
Zwitserland en Liechtenstein.

V: M ag je met de Roemeense of Bulgaarse nationaliteit werken in Nederland?
A: J a, maar alleen als zelfstandige, dus bijvoorbeeld als raamprostituee. Je kunt niet in
loondienst bij een werkgever.

Overig

V: Waar vind ik een betrouwbare boekhouder?
A: A
 ls je op zoek bent naar een betrouwbare boekhouder kun je contact opnemen met het
P&G292.
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5. Relevante websites:
Landelijke sites:
www.indeprostitutie.nl
website van soa aids Nederland met informatie voor sekswerkers
www.werkplekforum.nl
een forum voor en door sekswerkers over goede en minder goede werkplekken
www.kvk.nl
website van de Kamer van Koophandel
www.belastingdienst.nl
website van de Belastingdienst
www.belastingdienst.nl/zakelijk/prostitutie
informatie over opting-in en rechten & plichten
www.rodedraad.nl
belangenvereniging voor sekswerkers
http://www.hetccv.nl/instrumenten/Prostitutiebeleid
actuele informatie over het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche

Hulpverlening (regiogebonden):
www.pg292.nl
specialistische hulp, advies en informatie aan prostituees over (seksuele) gezondheid
en maatschappelijk welzijn, regio Amsterdam
www.scharlakenkoord.nl
hulpverlening aan prostituees in Amsterdam
www.humanitas-rotterdam.nl/tzmadi/pmw/
prostitutie maatschappelijk werk in Rotterdam
www.shop-denhaag.nl/
hulpverlening aan (ex)prostituees en slachtoffers mensenhandel in Den Haag
www.tussenvoorziening.nl
hulpverlening aan prostituees werkzaam in Utrecht
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6. Bijlagen
I.			 Formulier ‘Inschrijving Eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel’
II.			Formulier ‘Gemeenschappelijke Inschrijving Kamer van Koophandel en
Belastingdienst’
III.		 Formulier ‘Verklaring loonheffing opting in’
IV.		 Formulier ‘Overzicht loonheffing & privacy’
V.			 Voorbeeld bijhouden kasboek
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