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Beste lezers,
Losse Tongen is het rubriek waar je a1 je vragen, problemen en
reacties kwijt kane Wij zullen proberen am je vragen te
beantwoorden. Reacties van lezers die iets te zeggen hebben
over eerder verschenen brieven zijn ook welkom!
Soms kan het zijn dat wij een brief inkorten vanwegge gebrek
aan ruirnte. Maar we houden de essentie er weI in!
De redactie

Beste redaktie,

~.

Ik werk nu zo'n jaar of drie in een sexclub en moet eerlijk
zeggen dat ik het daar erg naar rnijn zin hebe Over het
algemeen komen daar leuke klanten en ik verdien oak niet
beroerd moet ik bekennen. Met de baas en mijn collega's heb ik
een redeIijke verhouding maar sinds kort begin ik problemen te
krijgen met de financiele verdeling binnen de club.
Enige maanden gel eden dee Ide de baas ons mee dat hi j nu ook
BTW voor ons moet gaan betalen dus dat hij gedwongen werd om
60/40 te gaan afrekenen i.p.v. 50/50. NOll, hier kots ik dus
echt spontaan van, volgens mi j betaald mi j n baas niet eens
belasting en als hij het weI doet dan betaald hij dat vast
niet over het bedrag dat hij in werkelijkheid verdiend.
Nou
overweeg
ik
al
geruime
tijd, om
zelf
naar
het
belastingkantoor te gaan om informatie over wit werken maar
wat ik me nu afvraag is; betaald mijn baas echt BTW voor mij
en als ik zelf belasting ga betalen moet ik dan ook BTW
betalen of blijft mijn baas dat voor mij doen?
Ais ik zelf namelijk ook BTW moet betalen dan kan hij mooi de
pot op met zijn extra 10% nietwaar?
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Liefs van
Paula v. S.
Beste Paula,
Jouw baas is niet de enige die dit trukje uithaalt. Wij
krijgen regelmatig berichten van hoeren over di,t soort
toestanden. Ik heb de belastingsdienst gebeld om uit te zoeken
hoe het precies zit.
ledereen met een inkomen moet belasting betalen over het geld
dat ze verdienen (inkornstenbe]asting). Daarnaast moeten mensen
in bepaalde beroepen (zelfstandigen)
een extra belasting
betalen: omzetbelasting (BTW). Dit betekent dat je belasting
moet betalen op het geld dat je binnenhaalt (omzet).
Vanaf januari 1992 zijn zelfstandig werkende hoeren ook
verplicht om BTW te betalen. Als je nu geen inkomstenbelasting
betaalt, dan heeft dit weinig effect op jouw situatie. De
fiscus is niet van plan om op heksenjacht te gaan. Als je je
inkomen weI opgeeft bij de fiscus, of dat wil gaan doen, moet
je BTW betalen.
Of jouw baas nu weI of niet belasting voor jOll betaalt, kan ik
niet zeggen. Sommige clubeigenaren zullen weI alles netjes
opgeven, anderen houden er een 'kreatieve' boekhouding op na.
De sex-bizniz is nog steeds een grijs gebied, vQoral wat
betreft arbeidsverhoudingen en belastingszaken. Het is 20 dat
als
je
zelfstandig werkt
(of
freelance)
je
je eigen
belastings2aken moet regelen. Als je in dienst ben hoort je
baas dat te doen. Maar of je in een club nu zelfstandig
I freelancer'
bent of in dienst van de eigenaar, is nog door
niemand vastgesteld. Als de overheid nieuwe regels over
prostitutie rnaakt, kijken ze nog steeds niet hoe ze werkelijk
2ullen uitpakken voor de hoeren.
Helaas is het zo dat je niet veel keus hebt als je baas meer
van jouw geld wi.l inpikken, voor wat voor reden dan oak. Je
moet of meegaan of oprotten. Je hebt weI plichten als hoer, de
fiscus verwacht steeds meer belastingcenten. Maar rechten? Ho
maar. Hoe het precies voor je zal ui tpakken als je zelf je
inkomsten en BTW bij de fiscus gaat opgeven en bij je baas een
hager percentage vraagt, kunnen we niet voorzien. Als je dit
wil t gaan doen, raden we je aan deskundig advies te vragen.
Hiervoor kan je bellen naar De Rode Draad, tel: 020-6243366.
Hallo,
Hier is mijn reactie op het goede arti,kel van Professor Gulp.
(Vluggertjes nr 2)
Hoeren eeuwig vervloeken is niet fair en ook niet op zijn
plaats.
Het wordt de allerhoogste tijd dat hoeren eens een positief
aanzien krijgen, en dan bedoel ik niet aIleen ·het werk in de
bizniz. Naast het hoer zijn, zijn we mensen met zorgen,
verdriet en vreugde zoals iedereen, hoer of geen hoer.
En wat betreft onze levenservaring hebben wij wat te zeggen
aan degenen die luisteren willen!
Misschien wordt de mensheid eens volwassen en zal zij beter
met haar sexualiteit weten om te gaan en zullen de hoeren
geaccepteerd worden.
Dita (een ouwe hoer)
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