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IG BROTHER IS WATCHING

Regelmatig krijgt de Rode Draad tde
foonrjes van prostituees die de belasting
dienstcn ill hUll nek voelen hiigen. Ze
vragen zich af wat zij moctcn doell. 50111S
is her iellland die van een bijstandsl.litke
ring niet wnd bn komen en iets bijver
dient in de prostitutie. Dit gaar meestal
om te verwaarlozen be,hagen maar tege
lijkerrijd vormen zij een gratc bedreiging
voor hocren die wei belasting betalen.
Het is voor hen zeer frusuercnd om tOt
diep in de naeht door te nIocten pezen 0111
aan hun beL.Jstingplicht te voldoen terwijl
de bUll rvrouw alna een paar uurtjes wer
ken opsrapt omdat zij haar "extr<larje" al
binnen hech. Duizenden bijstand~vrou
wen werkcn illegaal in het hllishoudelijk
werk waar 7.c1den of Tlooir gecontroleerd
wordt door de hebstingen.ln de meeste
andere secrorcn is het echter ingcwik kel
del' om war" bij" re verdicnen.
In de prostitutie \vas het twinrig jaar gele
den hed ongebruikelijk am een uitkering
rc hebben en cr bij te verdienen. Nict dar
iedercen nou zo troLlW a,111 haar bclas
tingplicht voldeed maar steuntrekken
W<lS taooe. Die houding konden seXWTr
kers zich/,e1 f tot:n ook lIlakkelijk permit
reren omddt er vuor icderecn volop te
verdicncn I'iel. [nmiddcls i~ de prostitu
tiemarkt verzadigd en sperlr de colllpeti
til': tu~~en \'crschillcnde groepen hoeren
cell steeds grot ere rol. Collega'~ gooien
elba!' voor schut bij verschillende in
stallties 11i<l<lr ook de socialc- en
bclastingdicnsren zelf zitten niet sri!.
[n verschillende sreden worden ex
ploitamen van seksbedrijven onder druk
gaet om gegevens van de ;dda,lr werkza
men door tc geven. Uireraa lei voden de
seksbazell er weinig voor om daar aan
mee te werken. Dit ,)l11dat zij hed gocd
beseffen dat hUll zaak hinncn de konstc
keren leeg 7,a) zijn. Vee! proslituees trek
ken weg uit de bed rijven die door over
heidsdiensten worden gecomroleerd.
word r er door belasti ng- en soci a Ie
d icnst ill n ig sa men gewerk t l11e I de zeden
en vreemdelingcllpolitie ill het uirwisse
len vall inf0tlllalie. Onfrissc praktijken
maar wel realilei r.
Helaas is cr geen landelijke aanpak,
waa rdoor iedere gelllcente D!,lar 7.0' n
:"OITlS

hectjc zelf her wid probecrt ui t tC vinden.
Dit heeft tot gevolg dat fliemand meer
weet waar hi; of zij aan toe is, dit voedt
her paniekgcvoel. Exploitanten zijn bang
voor onrust in de tent en verzuimell dao
oak de hoeren re informercn. Ze stellen
belastingdealtjes voor om cen en ,lllder
onderling te rcgelen. De exploitant heft
dan het 7..g. "vrollwendeel" en draagt dat
(SOl11s) af aan de helasringeo. Je blij ft wel
anoniem maar beZit nogsrt:cds geen
"wit" geld.
\XIil jii van dar bcdrcigende gevocl af dan
zal je cell beslissing moeten nemen. \XIii ie
legaal of illegaal in de prostitutie werken?
.Ie zlIlt d<lll eerst een kOSlen hatenpJa;njc
moeten maken. \XlcrkCtl en een llJtkcring
hebben lIlag niet VJn de wet. Als je wilr
l,verken naast een uitkering ziet het er be
lazerd voor ie uit de komende jaren. .Ie
loopt dan een groot risico om voor frall
de gcpakr re worden. Prosrirutie is een
plIbliek beroep en het is in de roeko1l1st
onmogclijk om aile instamies huiten de
dellr te houden. Als je weh wat wilt bij
verdienen, zal je dat in de marge moeten
doell. Gewoon op Straat of in de (hotel-)
bar een klantje oppikken is de enige ma
nier om bllitcn schot te blijven hoewel je
dan weI mindel' be~chermd werkt.
Wi! je in de gedoogde, en straks \'Vaar
schijnlijk geJegaliseerde, bedrijven wer
ken dan wI je stappen moeten onderne
men om je administratie op poten te zet
ten. Dit liikt vail k cnger dall het is . .Ie be
gim heel simpelmet de aanscha f van cen
kasbockje. Dit kun je bij iedere kanroor
bockh3ndel ;I;lIlSch'lffcn . .Ie houdt
gewooll je inkomsten en uitg<l ven bl) en
maakt norities van ~akelijke uirgilven lO
als condooll1s, werkkledillg, make-up,
taxi-bunnell enz. en?. Dit lJocmen ze wel'
vingskosten in belastingkringen. Verder
lOek je een goede hoek hOl1der, hoe jt' d;lt
doet lees je elders in elil blad.
Zo'n 4 x per jaar ga Je met kasboek en bij
behorende bonnen !laM de boekhouder
en die helpt je bi) dl' aallgiften en berocps
procednres. De kostCIl van de boekhou
der zijn ook a ftrek baar zodat je in princi
pe de kosren alleen voor moer schieten.
Wanneer je zelf de eerste stap neemt'naar
de belastingdienst kun je aangeven wat j\j

verdient. Uireraard neem je vrij wanneer
je ie mensrruatie hebt en moet je uitgaan
van enige weken vakanrie per jaar. De be
lasting weet heel goed dat nier iedereen
hctzelfde verdiend of evenvee I men
lTlilakt. Ais jc wacht tot de belasting jall
vindt, sta je cr beroercler VOOT. Zij slaan ie
dan voor een bepaald bedrag aan, jij
moet dan aantonen dilt je dat bed rag niet
verdiend hebe
Het zijn spannende rijden maar jc hoeft
Jel.e1f niet gek tC latcn maken door de om
stalldigheden, Srop ermee om je kop af
wachrend in het zand te steken en nee
v(,TaI1t\voordelijkheid vom je eigen
pOSifie. \\ieet ie oog niet wat je wilt, sped
dall een heetje met de verschiJlende mo
gelijkheden. De aanschaf van een kas
boek bn je de kop niet kosren en nie
mand verplieht je 0111 ermee naar de be
I'bringcll te ~tappen als jij dar niet wilt.
Margot
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Leuk blad? [n 1995 zullen we bij De Rode
Draad extra a3ndacht besreclen <Ian de rijd
schriften. We gaall proberen de Vluggenjes,
ons tweemmllldelijkse huishlad, rnooier en
dikker Ie maken. De belangrijkste
voorwaarde daarvoor is dat er veel nieuwe
abonnees kOlllen. Om het voor ju lIie .lan
rrckkelijk te makcn abonnee te worden of te
bLijven, hebben we besloten dat aile abon
nees de vier posters v;)n onze campagne
'prostituee gewoon een beroep' als
geschcnk krijgen. Wei vragen we een ver
goeding van 110,- voor her verzenden
(porto ell koker). Wil jt: die posters dus heb
hen, wordt dan abonnee en Illaak in plaats
van die (50,-,/60,- over. We hopen
natnurlijk dar jullie massaal van dit a.lllbod
gcbruik I.ul!en maken zodar we ju]1 ie v3k
blJd kunnen blijvelllllaken.
De posters zijn ook op ons kamoor af te ha
len op donderdagmidd3g-inloopmiddag.
V00r degene die geen abonnee zijn, is de se
ric poslers te koop voar [30,-, inclusief
ver7clldmg.
Dus word lid en 1I1aak die [60,- over op
Rekcning 454383428 van de ABN-AMRO
in Alllsrerdam met vermeJding van je naam
en vDlbJig adres.
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