
HET LAND IN : ENSCHEDE
 

Hedwig & Rico, 3 OKTOBER 1995 

Wat vertelde de belastingdienst van Enschede ons ? Wij spraken met dhr. Scholten
 
en dhr. van Aarsen.
 

Oit duo heeft een inwerktijd van anderhalf jaar achter de rug. Daarin hebben ze zich
 
bekend gemaakt, de vrouwen en de exploitanten voorbereid op het betalen van
 
belasting. Zij zeggen de werkers in de branche de gelegenheid te hebben gegeven tot
 
1 juli 1994 aangifte te doen van hun inkomsten.
 
Oit heeft geen vruchten afgeworpen, veel vrouwen hebben zich niet aangemeld.
 
Verderop voigt de reden die sexwerkers noemen daarvan.
 
Hieronder volgen enkele specifieke punten die de belastingdienst noemde :
 
.. het is mogelijk anoniem een afspraak te maken bij deze dienst 

(dat blijkt bij veel meer diensten te kunnen, informeer er 
gewoon naar!). 

.. wanneer je in de regio Enschede wordt gepakt kun je rekenen 
op een naheffing van 10 %. 

.. als je BTW opgeeft dan wordt je weggeschreven onder branche
code 98/99, hierin staan oak: persoonlijk dienstverleners, 
toitetjuffrouwen e.d. Er bestaat dus geen aparte code voor 
prostitutie. 

*	 je kunt een postadres opgeven voor de post, wanneer ze echter 
geen respons krijgen sturen ze het naar je huisadres. 

De eerste club die we bezochten heet Escapade. Van de vrouwen daar werkzaam 
hoorden we hoe de belastingdienst ze had nuitgenodigdM om te betalen. Zonder 
verdere uitleg werden de vrouwen gesommeerd niJ belasting t6 gaan betalen. Deden 
le dat niet dan wist de dienst hen wei te vinden. . 
In Enschede werken veel exploitanten met niet-verblijfs-gerechtigde vrouwen. Zij 
komen op een visum binnen, werken hier drie maanden en gaan dan naar een ander 
westeuropees land. Het gaat hier veetal om vrouwenhandel. Reden voer enkele 
sexwerkers zich af te vragen waarom lei belasting louden meeten gaan betaten 
terwijl die vrouwen hun geld verdienden zonder lastig gevallen te worden. 
Een aantal vrouwen dacht arover om belasting te gaan betalen maar was bang hun 
anoniemiteit prijs te geven. Ook de onzekerheid over wat er het komende jaar gaat 
gebeuren zorgt erveer dat een afwachtende houding werdt aangenomen. 
Lectuurshop Siwa was daama aan de beurt voor een bezoekje. De vrouwen daar 
zaten weinig te wachten op de belastingdienst, ook wij konden nist veel goed doen. 
De eigenaar leek de enige te zijn die gelukkig was met onze kornst, helaas om andere 
redenen dan wij zelf graag hadden gezien. De komende maand figt het in de planning 
naar Haarlem/Alkmaar en Groningen te gaan. 

Tot ziens ! 


