


lk wil nu alles weten en bel dne escortbureaus. Orie verschillende verhalen.
 
De valgende morgen bel ik brutaal, haewel anoniem, de belastingdienst.
 
Moet ik het opgeven, oak als Ik maar een paar dagen ga am het te praberen? Eigenlijk wei.
 
Moet ik me dan eerst aanmelden en een BTW nummer aanvragen? Ja.
 
Klapt het dat ik als ik in een club ga werken, ik de exploitant mijn belasting kan laten
 
regelen? Eigenlijk niet.
 
Is het mogeliJk dat administraties in beslag worden genomen, gecontroleerd en dat mijn
 
paspoortkopie opduikt? Ja, dat zou kunnen.
 
Krijg ik dan een aanslag? Misschien weI.
 

\
Voor hoeveel? Oat hangt er van 
at, maar laag zal hij niet zijn, 
omdat wij niet kunnen zien 
haeveel, of hoe weinig u gewerkt 
heeft en als u zeit niets opgeeft, ,.
 schatten wij liever te haag dan te
 
laag.
 
Ik hang op en het vreemde gevoel 

• nag niets wijzer te zijn bekruipt 
me. Misschien, zou kunnen, dat 
hangt er van af, wat moet ik 
daarmee? 
Uiteindelijk vroeg hij oak nag waar 
ik woande en dacht te gaan 
werken, Zou het dan echt 
uitmaken waar je werkt, of 
probeerde hij nu al te traceren wie 
ik was? Nee, niet paranoia 
worden, het is gewoon een 
warboel, het heeft niets met mij te 
maken. 
Ik denk er nag even over am op 
straat te gaan werken, dat moet 
tach veilig zijn, vanuit belasting

perspectief gezien dan weI. Ik wilde het werk echter gaan praberen am wat meer luxe in 
mijn leven te krijgen en de gedachte aan versnellingspoken tussen mijn ribben, mijn eigen 
haar vermengd met hondehaar van de zojuist thuisgebrachte viervoeter of het gebrek aan 
waskomfort halen mij snel van deze gedachte. 
Ik besluit nag maareven niet te gaan werken, ik ben erwarempel moe van geworden, een 
weekje rust heb ik wei verdiend. Pas nu ik dit besluit genamen heb, bedenk ik dat ik nog 
lang niet aile vragen gehad heb. Moet ik gelijk mijn uitkering opzeggen? Dan moet ik uit het 
ziekenfonds. Moet ik me dan zetf verzekeren, en kan dat? Hoe zit dat als het niet bevalt, 
krijg ik dan mijn uitkering terug, of als ik ziek word? Maak ik mijn leven nist erg onveilig als 
die zaken niet helder zijn, zit ik straks met al mijn werklust niet ineens aan de grand, diep 
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in de problemen? Het werk lijkt me het beroerdste niet, maar van al die vragen, waar 
waarschijnlijk een jurist en een belasting-deskundige nag geen duidelijke en begrijpelijke 
antwoorden op kunnen geven, ben ik aardig beroerd geworden. Ik neem maar een borrel, 
ga naar bed en probeer zo snel mogelijk de gehele optie te vergeten 

Geen vrolijk verhaal. Zit daar geen keerzijde aan? Is al dit geregel, dit niet langer 
vrijblijvend zijn van het vak niet heel goed voar de zelfstandige professioneel werkende 
hoer? Helaas nag niet, daarvoor is het te warrig allemaal. 
Macht er over een bjd een landelijk eenduidig en duidelijk beleid zljn dan kon dat wei eens 
heel goed voor de branche zijn, maar vaorlopig is het regelen, herregelen, eventueel 
verkassen en verder vooral afwachten, want voar deze zetfstandige prostituee zit er wei 
perspectief in. 
Macht volgend jaar het bordeelverbod, artikel 250 bis uit het wetboek van strafrecht, 
verdwijnen en macht de belastingdienst, en liefst oak de sociaIe dienst, een landelijk 
eenduidig en helder beleid gaan voeren dan zal dat veel veranderen. 
De instroom van nieuwe vrouwen zal afnemen en er zullen waarschijnlijk een aantal 
vrouwen stappen. Het totale aanbad zal dus afnemen en de verdiensten kunnen daardoor 
eindelijk weer arnhoog. Ook de prijzen zouden kunnen stijgen. De buurvrouw die in een 
paar uur een extra zakcent komt verdienen naast haar uitkering, terwijl jij twee dagen per 
week aileen al peest voor de huur en het gas en licht voordat je aan je handgeld toekomt, 
verdwijnt. 
Het geld dat je verdient is wit, js kunt er eindelijk echt iets mee doen. Je hoeft niet meer 
angstig over je schouder te kijken en kunt de mensen makkelijker recht in de ogen zien. Je 
zult ongetwijfeld nag lang niet ieders respect hebben, maar het wordt wei makkelijker dat 
naast je neer te leggen. En de vragen die je wakker houden zullen een stuk eenvoudiger 
zijn. Trek ik niet teveel condooms van de belasting at? Rekenen ze zo het aantal klanten 
uit? Ais ik dan zeg dat ik ze oak prive gebruik? Oh nee, die mag ik dan natuurlijk niet 
aftrekken. Leggen ze de boekhouding van de explaitanten naast die van mij, en wat geeft 
hij op? 
Nou ja, vragen zullen er dus altijd blijven, maar als js vraagt hoe het nu geregeld is, heeft 
vrijwel niemand een antwoord en dat klopt niet. 
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