
KORTE BERICHTEN 
migranten 

* De Schager poli tie heeft gisternacht in Callantsoog 
zes Tsjechische vrouwen aangehouden, die illegaal in ons land 
verblijven. Het zestal werkte in een Alkmaars vermaakcentrum. 
Nader onderzoek moet ui tmaken of de vrouwen naar hun land 
teruggaan of hier mogen blijven. 

(Bran Alkmaarsche Courant) 

* Een groep Lati jns-Amerikaanse prostituees heeft in 
brieven aan koningin Beatrix en burgemeester Van Thi jn van 
Amsterdam geprotesteerd tegen 
sluiting van het opvangcentrum Mama 
vrouwen stellen Van Thijn aans
"de enige plek waar wi j anszelf 
nemen ll 
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(Bron: Div.Dagbladen) 

belasting 
*Afschaffing van de vrijstelling van omzetbelasting 

(BTW) voor zelfstandig werkende prostituees zal niet leiden 
tot een heksenjacht op zwartwerkers.Dat zeggen voorlichter 
M.van Vught van het ministerie van financien van P. van Dijk 
van de Zaanse belastingdienst.Tot voor kort waren aIleen clubs 
verplicht omzetbelasting te betalen. Omdat de Amsterdamse 
rechtbank meende dat er rechtsongelijkheid was, moeten nu oak 
de zelfstandigen belasting betalen. Van Vught zegt dat het 
niet de bedoeling is aIIes in het werk te stellen om 
zwartwerkenden op te sporen.Als de belastingdienst echter de 
overtuiging heeft dat op een adres een prostituee werkt gaat 
daar wel een controleur heen.De omzetbelasting is 18,5 
procent. Er hoeft daarentegen geen BTW betaald te worden over 
goederen die voor het werk nodig zijn. 

(Bron de Typhoon) 

internationaal
 
* De acties die de Pa~ijse politi~ sinds een week 

uitvoert tegen de welig tierende prostitutie in het vermaarde 
park Bois de Boulogne, zijn volgens de politie een doorslaand 
succes. 

Tot nu toe zijn vujfhonderd personen gearresteerd wegens 
het " aanbieden van seksuele diensten ll De Parijse politie• 

began maatregelen te nemen na berichten dat de meeste 
prostituees besmet zijn met het aids-virus. 

(bron Deventer Dagblad) 

* Geconfronteerd met de hogere kosten van hun 
levensonderhoud, zijn ook de Moskouse hoeren overgegaan tot 
prijsverhagingen. Zij berekenen hun klanten tien keer zoveel 
als twee weken geleden.De prijs die ze nu hanteren (voor een 
nacht) ligt ongeveer gelijk met het gemiddelde Russische 
maandloon. 

(bron Nieuw Kamper Dagblad) 


