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In hoavene hebben jullie nagedachl over je financiele situalie op je aude
dag? De praklijk wijsl uil dat slechls sommigen lot op hoge leeftijd in de
prostitutie werken. Het merendeel van de hoeren heeh echter een koI1ere
carriere. Wal heef! dat voor gevolgen voor jullie financiEHe situatie? Alvo
rens hier dieper op in te gaan wi! ik eerst het verschil uiHeggen in de opbo
uw van de oudedagsvoorziening lussen iemand die in loondienst is bij een
werkgever en een zelfstandig ondernemer zoals jullie zijn.
Vee I bedrijven hebben een pensioenvoorziening. Kom is in dienst. dan spa
ten werknemeren werkgever (meestal gezamenlijk) jaarlijks een bedrag
voor een pensioenuitkering voor het moment woarop je 6S jaar wordt. So
men met de AOW is dat bedrag dan ongevear 70% van hellaatste inkomen.
Voor zelfstandige ondernemers. zoals jullie, ligt dit anders namelijk vanaf
65 jaar heb je aUeen recht op een AOW uitkering die is nu 1200 netto per
maand voor ongehuwde~en 1800 netto per maand voor gehuwden. Het ziet
emaar uit dat oak op de AOW bezuinigd gaat worden en de toekomsl ziet er
dan oak niet rooskleuriger uit.
Hoeren die als zelfslandige hun boterham verdienen moeten dus zelf zorgen
voar een goede oudedagsvoorziening bovenop hun AOW. Op tijd beginnen
met de pensioenopbouw is erg belangrijk. Want om een pensioenV'oorzie
ning "op maat" te realiseren, is een bepaald kapitaal nodig. Hoe eerder met
de opbouw daarvan wordt begonnen, hoe lager de premie is.
Zorgen voor een extra appeltje voor de dorst of (')E'H'der stoppen met werken
kan op verschillende manieren worden gerealiseerd:
D.m.v. een eenmalige kapitaalsuitkering, die vrij is van mkomstenbelas
ting.
Voorbeeld:
~ vrouw van 23 jaar
~ inleg 200 gulden per maand tot aan 65
Kapitaalsuitkering: 430.000 gulden.
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D.m.v. een lijfrenteuitkering. Het principe hierbij is dat de premie afgot
rokken kon worden von belasting en dat de uiteindelijke uitkeringen te
gen een (Jager) tarief balost zal worden. Bij een lijfrente gaat hel om nadGr
te bepolen periodieke uitkeringen. De ultkering von 430.000 gulden kan
dan bijvoorbeeld in 5 jaur Ul tgekeerd worden.

Zorgen voor je oude dog biedt voak grate fiscale voordelen.
Verschillende verzekeringsdeskundigen kunnen een advies op maat vOor je
moken. De Rode Draad zal, wanneer daar voldoende belangstelling voor is,
in samenwerking met verschillende pensioendeskundigen een oantal in- ,
formatiemiddagen organi seren in 1995. Voor meer informatie kun je bellen
met de Rode Draad infolijn.
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