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Op dit ltO.ent zijn er in elk belastingdistrict een of meer
inspecteurs benoemd die zich speciaal met prosti tutie bezig
houden. Elk district heeft zijn eigen ideeen over hoe de
belastingcenten binnen te krijgen. Zo heaft bijvoorbeeld de
belastingdienst
in
Rotterdam
een
afspraak
gemaakt
met
exploitanten. De exploitanten betalen daar een vast bedrag per
maand oazetbelasting (BTW) voor de vrouwen die in hun clubs
werken. Zo kunnen de vrouwen anoniem blijvcn wcrken. Dit lijkt
ideaal, ware het niet dat de vrouwen niet weten hoeveel de
exploitant voor hun betaalt. Er zijn clUbs bekend die hun
percentage 20 verhoogd hebben (bi jvoorbeeld 25 gulden extra
per klant), dat ze hier heftig winst op maken. Ze krijgen soms
drie keer zoveel belastinggeld van de vrouwen binnen als ze in
werkeli jkheid afstaan aan de belastingdienst. Oak moet je er
rekening .ee houden als je in Ratterdalll werkt dat je baas
enkel
oazetbelasting
voor
je
betaalt
en
geen
inkomstenbelasting. Als je in ·Rotterdam werkt en je twijfelt
eraan of je baas echt wel belasting voor je bctaalt, dan kun
je al ti jd naar de belastingdienst daar bellen. Zi j kunnen je
vertellen of en hoeveel je baas betaalt.
In Arnhe. is het weer een heel ander verhaal. Daar hoef je nog
alleen .aar inkomstenbelasting betalen. Met het heffen van
omzetbelasting (BTW) wachten ze tot ar een landeU jk beleid
is.
De
belastinqdienst maakt
daar
geen
afspraken
met
exploitanten. Als je baas zijn percentage wil verhogen met het
excuus dat bij belasting voor je betaald, klopt dit in Arnhem
niet. AIle vrouwen, of je nu in een club werkt of achter het
raam, moeten zelf aangifte doen. De belastingdienst in Arnhem
heeft aIle vrouwen gevraagd zich vrijwillig te komen melden.
Doen ze dit niet, dan kan dat in de toekomst vervelende
gevolgen voor hun hebben. De belastingdienst in Arnhem heeft,
net als in Utrecht ook hele lijsten met 06-uummers. Die kunnen
ook bezoek verwachten in de,nabije toekomst. In Arnhem zijn er
weI afspraken gemaakt tussen de belastingdienst en individuele
prostituees. Vrouwen betalen soms een vast bedrag per maand en
hoeven geen boekhoudinq bij te houden. Het is ook mogelijk om
also je verhuist naar een andere stad, belasting te blijven
betalen via het kantoor in Arnhem. Je hoeft je dan niet in
elke stad opnieuw aan te melden.
In veel andere gemeentes leidt de belastingdienst nog een.
slapend bestaan. Daar worden prostituees op dit moment nog met
rust gelaten. omdat dit leidt tot 'rechtsongelijkheid' en de
kans dat aIle prostituees massaal verhuizen naar steden met
belastingkantoren die zich nog niet actiof met prostitutie
bezig houden, komt er op korte termijn een vergadering ~~t
aIle belastingeenheden in het land. Daar wordt het landell-Jk
beleid opgesteld, hoe am te gaan met prostituees. Dit zal nog
een heel probleem worden, want aIle eenhcden zijn in princ.:ipe
autonoom en mogen hun eigen beleid bepalen. Wij willen graag
van jullie horen hoe de belastingdienst in jouw gemeente het
aanpakt, en of je daar min of meer tevreden mee bent. De Rode
Oraad probeert, als er een landelijk beleid wordt opgesteld,
daar invloed op uit te oefenan. Ons telefoonntllnmer is 020
624:1366.
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