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De voors en tegens 
van belasting betalen rI

door: N:anetta K 

In de vorige Vluggertjes heb ik al iets vertelt over belasting betalen. Als 
het bordeelverbod wordt opgeheven moeten we gaan kiezen tussen wit 
werken of stoppen met werken. Maar wat moet je eigenlijk doen in de 
tussentijd, voordat de wetswijziging is doorgevoerd? 

o Moet ik nu wei of geen belasting betalen? 
Bij de belastingdiensten is een tekort aan mensen, Oit bemoeilijkt de 

c. inspectie van de prostitutie-branche. De exploitanten zijn makkelijker 
te controleren dan de prostituees, omdat we nogal vaak wisselen van 
werkplek. Toch moeten we hieruit niet concluderen dat de belasting

dienst niet actief is voor prostituees. Tijdens de inspectie van de verschillende 
'vYSrkplekken is het heel goed mogelijk dat - wanneer jij daar toevallig INerkt - de belasting 
jou ook aanslaat. 

In zo'n geval is het verstandig om alvast een kasboek bij te houden, zodat je - wanneer de 
aanslag veel te hoog is - nag enigszins bewijsmateriaal hebt Toch moet je rekenen op sen 
hoop sores - omdat de belastingdienst jouw bewijsmateriaal niet makkelijk zal accepteren. 
Jij \NOrdt gezien als degene die de belasting probeert ta ontduiken, en daarom ben je niet 
geliefd bij de belastingdienst 

Wil je dit soort risico's gewoon niet lopen, en denk je dat je voorlopig nag wei prostituee 
blijft, dan is het aen idee om belasting ta gaan betalen. 
Houdt sr wei rekening mee dat wanneer je eenmaal die stap maakt, het moeilijk is om 
terug te gaan. De belastingdienst vindt het zeer onwaarschijnlijk dat je stopt met je vverk 
wanneer je geen ander legaal vverk hebt. 

Belasting betalen op zich is niet moeilijk: Je bekijkt wat je inkomsten en je uitgaven zijn en 
de boekhouder regelt de rest. 
Wat het moeilijk maakt is dat je misschien niet zoveel wil betalen als de belastingdienst 
van jou wil hebben. Dan volgen dus onderhandelingen, meestal via je boekhouder. Dit kost 
natuurlijk oak weer geld en moeite. En wanneer je er plotseling genoeg van hebt, kun.je 
er nlet zomaar ultstappen. 

Wat is precies aftrekbaar van de belasting? 
Op het moment is de prostitutiebranche een heel nielJ\fYE! tak voor de belastingen. Er is nog 
helemaal geen beleid voor onze sector.. Oat wil zeggen dat het nog onduidelijk is wat de 
beroepskosten zijn van een prostituee. Beroepskosten zijn de uitgaven die je specifiek 
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