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Allereerst miJll excuses voar ae late beamwoordmg van uw brief.
 
In IlW brief stelt u voor dat de learner van koophandel de categorie 'niet-inschrijfplichtige vrije
 
beroepcn' uitbreidt lot de prostitutie. U beargumenteert e1it standpunt oak.
 

He/aas is het niet m03elijk om het beroep van prostituee toe te voegen aan de lijst van vrije beroeps
beoefenaren. Hoewel de lijst niet geheel vast ligt, past het beroep van prostituee daar niet in. 
lmmcrs, het criterium dat p;ehanteerd wordt voor het bepalen of iemand een vrij beroep uitoefent is: 

r-...	 Wordt de beroepsbeoefenaar gevraagd vanwege zijn of haar individuele, persoonlijke kwaliteiten die 
in het algemeen op artistiek, dan weI academischiHBO-niveau liggen? V zult met mij eens zijn dat 
dit in de prostitutie doorgaans niet het geval is. 

Verder noemt u nag de uitzonderingen voor straatventers en eenmanszaken in de landbouw. Deze 
personen worden niet gezien als vrijc beroepsbeocfenaars, maar zijn Vlijgestcld van inschrijving op 
andere eronden. Deze gronden hebben te maken met de geringe bijdrage die zij (in icder geval in het 
verleden) aan de economic leverden. Het ging om erg kleine ondernemers en, net als in het geval 
van prostitutie, om productcn of diensten die onmiddellijk Cboter bij de vis') werden afgerekend. 
Ook hier gold dus dat de noodzaak: om het handelsregislcr te raadplegcn vrij klein was, amdat 
wanbetalen eigenlijk niet mogeJijk was. Voor beide uitzonderingcn geldt echter, dar men weI 
inschrijfplichtig wordt, zodra de ondememing cen bepaalde 'omvang' !aijg\. Bijvoorbeeld: zodra de 
landbouwer gaal samenwcrken met ceo ander (bijvoorbeeld in cen v.o.f.) of een nevcnactiviteit 
beginl wordt deze al snel inschrijfplichtig. OOk een venter die iedere week dezclfde ronde doe! en 
vaste afnemers krijgt of eeo echte 'rijdende winkel' heeft (dcnk aan de SRV-man) wordt oiet langer 
als venter beschouwd maar is inschrijfplichtig in het handelsregislcr. Kortom, op deze uitzonderin
gen k.!\J1 maar een zeer bcperkt beroep worden gedaan. Bovendien zijn deze uilzonderingen 'erfenis
sen uit het vcr/eden' die binnenkort oak eeht tot het ver/eden zullen gaan behorcn. Opname van de 
prostituee als speciale I.litzonderiug ligt dus niet voor de hand. 
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Aangezien de speciale uitzonderingen niet op de prostituee van toepassing zijn, dienen op de prosti
tuee de nonnale regels te worden toegepast om te heoordelen of er ins(;hrijfplicht voor het handelsre
gister bestaat. Deze regels zijn: 
1. een regelmatige maatschappelijke werkzaamheid; 
2. tegen betaling;	 .' 
3. zelfstandig (voor eigen rekening en risico); 
4. openJijk optreden; 
5. deelnemen aan het economisch verkeer in georganiseerd verband; 
6. oogmerk van vennogensrechtelijk voordeel (winscoogmerk). 

Als aan aile zes criteria is voldaan, zal de prostituce zich moeten inschrijven in het handelsregister. 
Wij begrijpen dat het probleem van een inschrijving is, da! het prive-adres van de prostituee cian 
openbaar ter inzage is. Indien de prostituee voor eeo B.V. of andere rechtspersoon zou kiezen, is er 
binnenkort een oplossing te verwachten. Over enige maanden (exacte planning nog oiet bekend) 
wordt de mogclijkheid gegeven aan bestuurders van rechtspersoncD om hun prive~adres af te scher~ 

men. lmmef$, bestuurders van rechtspersonen zijn in principe niet met hun prive-vermogell aanspra
kelijk voor schulden van de ondememing / rechtspersoon. Oak row. M. Majoor, u wei bekend, 
hebben wij van bovenstaandc op de hoogte gebraeht. Het is echter waarschijnlijk dat de keuze voor 
eeo B.V. voar velen erg onaantrekkelijk zal zijn am andere dan privacy-redenen. Voor het overige 
zijn er eigenlijk gcen mogelijkheden am het prive-adres van een ondememer afte schenneo. 

Maar waarschijnlijk zijn vele prostituees oiet inschrijfpJichtig omdat Lij niet aan aile bovenstaande 
criteria voldoen. Hec is goed denkbaar dat eeo aallral proscituccs niet zelfstandig optreedt. Als er in 
feite (dus los van de constructie 'op papier') eeo gezagsverhouding bestaat tussen de prostituee en 
cen clubeigcnaar of soortgelijk persoon, is er geen sprake van zelfstandigheid en dus ook [Iiet van 
inschrijfplicht. Oe prostituee die slechts incidentcel werkl, voldoct niet aan het eerste criterium en 
hoeft zich dus oak niet in te schrijven. Verder za) een aantal prostituees niet voldoen 'lan dc vijfde 
eis (deelnemen aan het economisch verkeer in georganiseerd verband), juist omdat (zoals 11 

aangeeft) er doorgaans weinig investeringen worden gedaan en ook voor het overige niet kan 
worden gesproken van cen ondememing zoals men 2ich dat nonnaal gesproken voorsteJt. In al deze 
gevallen 7ijo prostituees terecht niet ingeschreven in het handelsregister. Dit betekent oiet dat zij 
illegaaJ werken, maar gewoon dat deze pIicht op hen niet van toepassing is. Iedere prostituee zal 
voor zich7.elf moeten uitmaken of hij of zij al dan niet aan de eisen voldoet. Indien men twijfelt of 
vraeen heen over dit onderwerp kan men terecht bij de kamer van koophandel in de regio. Indien 
ook de kamer van koophandel twijfelt, zal deze contl:lct opnemen met mij of mijn collega. 

Ik hoop u hiennee van dienst te zijn geweest. 

..:Met vrieudelijke groet, 

I' 
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