C lU BPROSTITUT IE
•

~

,.

Voor prostiruees in clubs is alles nog erg onduidc·
Jijk.
Dc uelasringdienst ziet her inkomen vaH c1ubprosti
t\l(~es op dit moment als 'andere inkomsten uit ar
held'. Dit houdt in dat ze niet als 'zelfstandigen' ge
zien worden (met recht op aile aftrekposten), en
(lok niet als 'i.n loondienst' (met rccht op vakantie
dagen, doorbetaald lwangerschapsverlof, etc.). De
dubbaas hoeft officieel geen omzetbelasting of
loonbelasting betalen voor de vrouwen die in zijn
club werken als hoer (wel voor het ander personeel,
zoals barpersoneel, poniers en wei natllurlijk in
komsten- en omzerbelasring over zijn eigen omzet).
Geef her even door aan De Rode Draad als je baas
lOch zegt belasting voor je te beta len dan kunnen
\vij dit uitzoeken.
De vrouwen en malmen die in clubs werken zijn,
volgens de Utrechtse belastingdienst, nog geen 'ho
ge priorireit'. Maar war dar precies berekent, dud
ik niet re zeggen.

TH UISWERKERS
Dez:e groep wordt waarschijnlijk wel aJs zelfsrandig
werkend gezien. In her kader van de jacht op
'zwart\verkers' en 'bijstandfraudeurs' denken we
dar deze groep zich oak !<an gaan verheugen op de
a:mdachr van de belastingdiensr. De belastingdiensr
leest in ieder geval wei mer veel aandacht de sexad
"erremies in kranten, en nier aileen Vaal' hun eigen
plczier.
De belasringdiensr (in Urrechr) lS bereid je in re
schrijven als 'persoonlijk dienstveriener', als je nict
de reSt van je leven te boek wilt STaan als rrosti
mee. Er vallen meee beroepen onder deze noemer,
maar of her een garantie geeft voor Je anonimitcit
moet nog blijken.

Ais je wit werkr moet je je particulier verzekc
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schappijen de illusle dat hoeren cen verhoogd ri
sica lopen op het krijgen van Aids. De premies
zijn daarom vaak onredelijk hoog.
De helt maatschappij denkt nog steeds dar hoe
ren goud geld verdienen. De belastingdienst, de
vccleJ<eringsmaarschappijen, maar ook de belas
tingadviseurs zullen lllaar al tc graag een graan
rjc willen rneepikkcn. AI mer al wilen hoeren,
als het zo door g:l3t, er niet veel beter van wor
den, maar er allc:e[l maar ecn 'legale' pooier bij
hcbben.

De Rode Draad zal in 1993 kijken war de juridi
sche mogelijkhedcn zijn om re zorgef1 dat hoeren
niet de klos worden vall deze ontwikkelingen.
Daarom hebbcn wij jllilie informatie hard nodig als
jullie problemen krijgcn met bijvoorhedd een bel as
ringinspectelJr, sociale recherche, maar ool< bij het
afsluiten van verzekeringen. Wij houden jullic op
de hoogre, maar hebben daarbij oak jllJlie informa
tic hard nodig.

Lalllence

Srichting De Rode draad is niet blij met deze belas
tingregels. \X1aar geen rekening mee wordt gehou
den is bijv00rbecld:
• De exploitant van de ramen en clubs berekent
zijn BTW door aan de hocren die hij hem/haar
werken; de ramen wordell dllurder en de dub
baas zorgt oak wel dat hij zijn BTW rerugver
dient via de hoeren. De BTW die aan de belas
til1gdienst bcraald moct worden, zou eigenlijk
moeten won/en doorbcrckend aan de klanten.
13ij raanihoeren is hiervan (nog) geen ~pra kc.
Klamm lachen ic gewoon lJit als de pnjs met
·17,5 % verhoogt.
• Als je belasting betaalr, is je geld wcliswaar wit,
maar banken en dergelijke in~tcllingcn zien jc
nag steeds liever gaan dan komen als jc bijvoor
beeld een hypotheek bij hen wilt afsluiren.
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