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ZWARTIWIT
 
OF DOOR EEN HELDERE BRIL
 

Door Nanette K. 

In het verieden waren hoeren eigenlijk, voorzover er geen pooier 
was, altijd eigen baas. Je kon je eigen tijd zelf indelen, en het geld 
dat je verdiende was voor jezetf. Toch is het zo dat de overheid 
vindt dat zij recht heeft op een gedeelte van je verdiensten, en 
besloot zo'n twee jaar geleden strengere controle te houden bin
nen de prostitutiebranche. Het 'zwart' werken in de prostitutie 
wordt gedoogd, maar hoeren worden steeds meer gedwongen een 
keuze te maken. 

Wanneer het bordeelverbod opgeheven is, 
zal het bijzonder moeilijk worden om 
'zwart' te werken. De legale bedrijven 
zullen makkelijker controleerbaar zijn, 
en de belastingdienst zal daar zeer 
waarschijnlijk gretig gebruik hiervan maken. 

Hoe je wit wit gaan werken: 

Wanneer je wit wil gaan werken moet je 
bepaalde zaken formeel geregeld hebben. 
Je gaat namelijk een eenmanszaak starten. 
De naam zegt het ai, JIJ bent de zaak. 
Oat betakent dat aile winst vear jezelf is, 

maar oak aile verlies. 

Wanneer je in algehele gemeenschap
 
van geederen bent getrouwd, dan is
 
oak de gemeenschap aansprakelijR
 
vaar de schulden van jouw andememing.
 
Oat geldt ook voar je partner!
 
Je kunt hierin verandering brengen door
 
het in huwelijkse vaorwaarden te
 
veranderen; dit moet je bij een notaris
 
regelen. Wanneer je al in gemeenschap
 
van goederen getrouwd bent, dan heb
 
je een advocaat nadig am van de
 
rechter toestemming te krijgen voar het
 
alsnog maken van huwelijkse vQorwaarden.
 
Houdt er dan rekening mee met een kostenpost van omstreeks /4000,-.
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Voor de oprichting van een eenmans
zaak moet je ingeschreven staan bij 
de Kamer van Koophandel, behalve 
voor de vrije beroepen. Het is nog niet 
duidelijk of prostitutie onder de vrije 
beroepen vall. Zolang er nog geen 
duidelijkheid hierover bestaat, is het 
dus ook niet verplicht om je in te 
schrijven. Oit kan in de toekomst ve
randeren. 
Ais zelfstandige moet je inkomstenbel
asting betalen over de winst die je 
maakt. Hiervoor moet je een kasboek
je bij gaan houden, waarin je al je ink

omsten en uitgaven opschrijft. Je ink
omsten zijn de klanten die je hebt ge
had. Je uitgaven zijn aile uitgaven die 
je voor je werk doet zoals je kleding, je 
handdoeken, je condooms, de Vlug
gertjes, etc. In het voorbeeld kun je 
zien hoe een kasboekje er ongeveer 
uit moet zien. Je boekhouder kan dan 
een boekhouding ervan maken waar
mee je je belastingaangifte doel. 
Het spreekt vanzelf dat je van al je 
uitgaven een bon moet kunnen over
leggen - gaoi aile bonnen daarom in 
een doos zodat je ze niet kwijtraakl. 

datum Ontvangsten Uitgaven 

31-10klant1 50,00 condooms 50,00 
klant 2 200,00 kleding 79,95 
klant 3 150,00 

400,00 129,95 

Saldo 270,05 
(netta inkomen) ----------
1-11 klant 1 150,00 glijmiddel 50,00 

klant 2 75,00 bodylotian 20,00 
klant 3 100,00 make - up 50,00 

325,00 120,00 

Saldo 205,00 
----------

Van al je inkomsten is dat heel maei
lijk, het is bijna onmogelijk voor de 
belastingdienst am te controleren hoe
veel klanten je hebt gehad. Maar je 
uitgaven moeten natuurlijk wei in ver
houding staan met de inkomsten die je 
haalt. 
Oak moet je omzetbelasting betalen, 
dit wordt ook weI BTW genoemd. Je 
moet een nummer aanvragen bij de In
spectie der Omzetbelasting bij het 
belastingkantoor bij jou in de buurt. 
Het formulier dat je hiervoar nodig 

hebt heet "Opgave startende onderne
mers formulier". Van aile uitgaven die 
je voar je werk doet, kun je de BTW 
weer terugvragen. Je moet dan wei 
een aparte BTW-bon vragen aan de 
verkoper. Een goede boekhouder kun 
je herkennen aan d~ manier waarop 
hij zich voor je inspant am zoveel mo
gelijk als beroepskasten op te geven. 
Sommige boekhouders zijn daar heel 
handig in. 
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In het kart moet je dus de volgende 
stappen zetten wanneer je 'wit' wilt 
gaan werken: 
stap 1. Ga een kasboek bijhouden. 
stap2. Zoek een goede boekhou

der. 
stap 3. Vraag bij de belastingdienst 

een BTW-nummer aan. 

Oit was een beknopte beschrijving van 'wit' werken, je kunt vear al je vragen de
 
Rode Draad bellen.
 
Tot 1 januari 020-6243366 en na 1 januan 1996 verandert ons nummer in: 06

232023060 (1 gld/min).
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Ze heette eigenlijk Wilma, niks mis mee voar een Hollandse meid 
zeals zij, maar als prostituee wilde ze tach een meer glamour19971 
achtige naam hebben. Ze liet zich inspireren door een bekend
 
fotamodel en besloot zich Naomi te noeman.
 
De krant die ze voor zich had liggen bood rijen en rijen sex


advertenties. Een aantal clubs venneldde een Erotikeur-lidmaatschap. Het zei haar niet 
zo veel, maar het klonk best wei vertrouwenwekkend, dus zocht ze contact met een 
zo'n club. "Your Pleasure" heette de club en ze kon de volgende avond langs komen 
voor een gesprek met Wit/em. 
Willem legde haar uit dat de club werkte als een facilitair bedrijf. "Phoe, wat 
ingeW'ikkeld" vond ze. "Hooveel verdien ik eigenlijk" dat vond ze veel belangrijker. "En 
moest ze haar nep-champagne in de nep-plantenbak kieperen", vroeg ze zich af, dat 
had ze tenslotte ~I eens op tv gehoord. Nee, ze zag het helemaal verkeerd, er moest 
helemaal niets in ''Your Pleasure", ze was een zelfstandig ondemeemster die met 
ondememer Willem had afgesproken een kamer van hem te huren als ze daar met de 
derde partij, de klant dus, gebruik van wilde maken. Die huur viel haar trouvvens knap 
tegen. Mooie woorden allemaal, maar of ze er nu zelf zoveel aan over hield? 
En van dat bedrag ging ook neg belasting af, want zwart werken durfde ze niet. Ze 
herinnerde maar al te goed de grote landelijke acties in 1996 van de belastingdienst 
om fraudeurs op te sporen in de sex-branche. Ze had wei eens gehoord van De Rede 
Draad, misschien konden ze haar helpen met wat adviezen. 20 eenvoudig was het nog 
helemaal niet; Iiggen en je benen wijd kon je dit tach niet noemen. 
Afijn, ze besloet met Willem in zee te gaan. Het berdje van Erotikeur glom haar 
tegemoet van de deur en de hele tent zag er fris uit Ze ken meteen de volgende avond 
beginnen . 

Jaqueline 

Wie zich in dit verbaal herkent of er juist heel andere ideeen over beeft; wie iets kwijt 
wit over de veranderingen die ODS het komende jaar te wachten staan; kortom, wie weet 
hoe het verder gaat Diet Wilma alias Naomi kan dit aan de redactie scbrijven voor 20 
december. 
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