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Belanghebbende X bv exploiteert een relaxclub. Vanaf juni 2004 is zij haar 
bedrijfsvoering aan gaan passen. De prostituees moeten aan X bv dagelijks een 
(klein) bedrag gaan betalen voor het gebruik van drank, zeep en dergelijke.  
De klant moet voor het huren van een kamer gaan afrekenen bij X bv en voor de 
seksuele dienst bij de prostituee.  
 
In geschil is onder meer of sprake is van een dienstbetrekking tussen X bv en de in 
club werkzame prostituees. 
 
Rechtbank  
De rechtbank acht aannemelijk dat X bv het kader schept voor de prostitutie en de 
regels vaststelt. De door X bv aangebrachte wijzigingen in de formele 
bedrijfsvoering en de wijze waarop naar buiten wordt getreden, hebben niet tot 
gevolg dat de materiële werkelijkheid (een relaxclub waarin X bv gelegenheid geeft 
tot het hebben van seks) ook is gewijzigd. Er is een gezagsverhouding, de betaling 
door de cliënten is in feite loon. Er is sprake van privaatrechtelijke 
dienstbetrekkingen tussen X bv en de prostituees. De naheffingsaanslag is terecht.  
 
Hof 
In hoger beroep oordeelt het hof anders. Gelet op de feiten en omstandigheden is 
de rol die X bv vervult in het kader van de bedrijfsvoering niet dermate betekenend 
en overheersend dat deze overeenkomt met de mogelijkheden tot sturing, controle 
en toezicht van een reguliere werkgever jegens haar werknemers.  
Verder acht het hof evenmin een gezagsverhouding tussen X bv en de prostituees 
aanwezig. X bv maakt aannemelijk dat het de prostituees vrij staat om niet naar het 
huis te komen, zelfs niet als zij zich tevoren hebben ingeroosterd. De enige 
verplichting die zij dan jegens X bv hebben, is het betalen van de overeengekomen 
vergoeding voor de faciliteiten. Het staat de prostituees eveneens vrij een klant te 
weigeren alsmede een apart tarief af te spreken ter zake van bepaalde 
verrichtingen. X heeft dus niet het recht om van de prostituees te eisen dat zij 
werkzaamheden verrichten, noch de bevoegdheid om hen bindende aanwijzingen 
te verschaffen over de wijze waarop zij hun diensten verrichten. 
Uit het voorgaande volgt dat niet is voldaan aan twee van de voorwaarden voor het 
bestaan van een privaatechtelijke dienstbetrekking. Aan de derde voorwaarde, de 
verplichting van de werkgever om loon te betalen, wordt evenmin voldaan. 
Nu ook niet is gebleken dat de arbeidsverhouding tussen X bv en de prostituees 
als een fictieve dienstbetrekking moet worden aangemerkt, is het gelijk aan X bv. 
De naheffingsaanslag wordt vernietigd. 
 
De staatssecretaris laat weten dat hij afziet van beroep in cassatie. Ter toelichting 
merkt hij het volgende op. 
Het hof overweegt met betrekking tot de gezagsverhouding dat X bv niet het recht 
heeft van de prostituees te eisen dat zij werkzaamheden verrichten, noch de 
bevoegdheid om hen bindende aanwijzingen te verschaffen over de wijze waarop 
zij hun diensten verlenen. Met betrekking tot de verplichting om arbeid te verrichten 
overweegt het hof dat de prostituees zich niet jegens X bv verplicht hebben tot het 
verrichten van diensten. De verplichting die zij aangaan is direct jegens de 
prostituant.  
Naar het oordeel van het hof doet zich voorts hier niet een situatie voor, waarin 
moet worden aangenomen dat X bv, het organisatorisch kader scheppende, als 
economisch rechthebbende van de door de klanten aan de prostituee betaalde 
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bedragen moet worden aangemerkt, en deze betalingen vervolgens aan hen heeft 
gelaten. 
Vorenstaande oordelen zijn van feitelijke aard. Alhoewel in vergelijkbare situaties 
door hoven en de Centrale Raad van Beroep meestal anders wordt geoordeeld, 
kan de zienswijze van het hof niet met betrekking tot alle drie getoetste criteria 
onbegrijpelijk worden genoemd, ook niet in het licht van de omstandigheid dat voor 
de heffing van de omzetbelasting is geoordeeld dat sprake is van één dienst van 
X bv waarin de door de prostituee aan de prostituant geleverde dienst opgaat.  
Deze laatste omstandigheid is wel een sterke aanwijzing voor het bestaan van een 
dienstbetrekking, maar de omstandigheid leidt niet noodzakelijkerwijs tot de 
aanwezigheid van een dienstbetrekking.  
Van het instellen van beroep in cassatie is naar mij mening gelet op het sterk 
feitelijke karakter van ’s hofs uitspraak, geen succes te verwachten. 


