ARNHEM
Oat de Arnhemse politie de laatste tijd stevig optreedt, weten
we al langer. Toen dagblad 'de Gelderlander' ons dan ook bclde
VOar sen commentaar op het fotograferen van raamhoercn door
agenten van de ZP, was onze reactie dat het dan wel niet lang
zal duren voor de belastingdienst op de stoep staat. Na lezing
van het artikel hing de belastingdienst Arnhem aan de lijn;
"Ja, inderdaad gaan we toevallig deze week alle ramen langs
met een deurwaarder en, nee het was allemaal toeval •.. we
krijgen goen gegevens doorgespeeld van de ZP ...• "
De Arnhemse belastingd:i,enst wil, evenals Utrecht, graag laten
zien hoe goed zij de prostitutie wel kunnen regelen. Dus
besloot men daar tot het 1l.anstellen van een speciale
'prostitutie-inspecteur' bij de afdeling "bijzonder beheer".
Rier kunnen prostitue(e)s zich vri jwillig komen aanmelden en
indien gewenst, anoniem informatie krijgen.
Ret leek ons daarom de hoogste tijd om een eigen informatiedag
te organiseren voor alle hoeren in Arnhcm en omstreken.

De afgelopen tijd heeft de RodeOraad zich verdiept in de hele
belastingproblematiek en ook hebben we een aardig overzicht
gekregen van hoe de verschillende belastingdiensten met
prostitutieinkomsten om denken te kunnen gaan.
De dag nadat de belastingdienst raam aan raam had verspreid,
stond dus oak de Rode Oraad op de stoep. Tassen vol met
Blacklights en Vluggertjes en natuurlijk de uitnodiging voor
onze belastinqmiddag. We zijn bij veel vrouwen binnen geweest
om de talloze vragen te heantwoorden.
Met behulp van Bertha, een Colombiaanse vrouw, konden we ook
de spaanstalige vrouwen informeren, en dat bleek hard nodig te
zijn; de brief van de be1astingdienst was natuurlijk alleen in
het Nederlands gesteld en hoewel de meesten weI in de gaten
hadden dnt het om een belangrijke brief gi.ng, was het niet
duidelijk dat hct ook voor hen persoonlijk van groot belang
was. Verder hebben natuurlijk aIle vrouwen van ons bekende
clubs een uitnodiging gekregen.
Op vrijdag 16 april was het dan zover; allereerst hadden wij
cen gesprek geregeld met de betreffende inspecteur, om te
proberen hem nog zoveel mogelijk uit te horen over de plannen
die zij op korte termijn hebben, over wat zij in de toekomst
willen gaan doen, maar ook om informatie te krijgen over
praktische zaken als sofinum:mers en illegaliteit, het hebben
van een pestbus ais adres e.d.

"

voor de middag hadden wi j een vergaderzaal in hotel Haarhuis
in Arnhem afgehuurd en a1 v66r 3 uur waren er verschillende
vrouwen aanwezig. ook bleek al snel dat het hebben van een
tolk vruchten afwerpti cr was een grote groep spaanstaligen op
de oproep afgekomen. Gelukkig was Bertha ook dit keer weer
bereid om, vrijwillig en natuurlijk onbetaald, veor ons te
talken.
Na een meer algemene uitleg over wat belasting is, het
verschil tussen inkomstenbclasting en BTW, wat aftrekposten
kunnen zijn, was er tijd voor het beantwoorden van vragen.
Natuurlijk kunnen wij lang niet op alle vragen het juiste

•

