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Sinds kart hebben de diverse·0·.··...........
 

-... ~ belastingdiensten in Nederland regelmatig 
~ - overleg over hoe ze in de toekomst raam

en c1ubprostituees goon aanslaan_ Dc dienst 

in Utrecht speelt hierin een voortrekkersrol 

(veel Utrechtse hoeren hebben 01 contact 

gchad met de belastinginspectie). De 

belasting krijgt daar contact met de 

roamhoeren via de zedenpolitie, die er bij 

de vrouwen op aandringt toch maar 

belasting te gaan betalen. 

De Rode Dread heeft een gesprek gehad 

met de Utrechtse 'hoeren' afdeling op hct 

belostingkontoor. De inhaud von dot 

gesprek willen we jullie niet onthouden, ook 

al is De Rode Draad het lang nict averal 

mee eens. Het is de bedoeling dat het 

'Utrechtse' beleid landelijk ingevoerd goat 

worden. 

AANGIFTE DOI:N lier) aanvragell. Op dir formulier moer je O.ln. in

• 

vllilell war je dcnkt te gaMl verdicncn (vcrwachre 
Her voordeeJ van zclf aangifre daen bij de hdas omzet), en je sofinununer (dus let op je lIirkcring). 
tingdienst is Jat jij kan opgeven hoeveel jc vcrdicnt 'Bij her opgeven van je gescharre Olllzet moer je re
per jaar, en dat, als zc je niet geloven, de belasling keninr, houden met je kosten (raamllUur, condooms 
dienst moer bewji~,cn dar Jat niCl zO is, Als jc ge elc.). Dc bclasringdiensr gaat (Or vanuir dat jc prosti
pakr word door de belastinginspecrie, shan ze ie rutie niel ab vrijwilligerswerk JOCI, dus als je raam
gewoon aan voor een bepaald (hoog) bedrag en huur eil je overige kosren samen bijvoorbeelJ 
moet jij bewijzen dar je rninder vtxdicm. f1 000,- per week bedragen, moet jt: tenminste dar 
Als jc bdasring wi It gaan beta len kun je op her he hedrag verdienen ell nog ict5 meer om vall tc leven. 
lasringkanroor cen aangifteformulicr (coe 2 formu- Dc belasringdienst weet dar je geen n:keningell lJit
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