
Amsterdam, 25 juni 2001 

  

  

Betreft: prostitutie als vrij beroep 

  

Hartelijk dank voor de gegevens die u ons heeft gestuurd over de inschrijvingsplicht van 

zelfstandig ondernemers in het handelsregister.  Wij hebben tevens vernomen dat de statuten 

van de KvK geen uitzondering toelaten voor prostituees. Wij weten dat de categorie ‘vrije 

beroepen’ een historisch bepaald gegeven is. Wij begrijpen ook dat de KvK niet enthousiast is 

om deze categorie in retrospectief uit te breiden. 

Dat prostitutie niet in het rijtje van vrije beroepen voorkwam had te maken met het feit dat het 

nooit als beroep erkend is. Dit is nu veranderd. Het werk van de zelfstandige prostituee is nu 

ook erkend. Prostitutie is dus geen ‘nieuw’ vrij beroep, maar een reeds bestaand vrij beroep 

dat nu pas die status heeft gekregen. 

De lijst van vrije beroepsbeoefenaren omvat met name dienstverleners. Ook prostitutie is een 

dienstverlenend beroep. De wijze van betalen van de prostituee zonder personeel past in de 

traditie van de vrije beroepen. De prijzen liggen niet vast; voor velen zijn het incidentele 

inkomsten en met de vrije prostituee gaat het over het algemeen niet om grote transacties. Wij 

zien niet in dat landbouwers die op kleine schaal producten verkopen, psychologen en 

straatventers wel de status van vrije beroepsbeoefenaren kunnen krijgen en prostituees niet. 

 Wij hebben begrepen dat de bedoeling van het handelsregister is het kunnen achterhalen van 

wanbetalers en van mensen die hun contracten niet nakomen. Het is hoogst onwaarschijnlijk 

dat een klant van een prostituee om die reden het handelsregister zou willen raadplegen. 

Dat de vrije prostituee zonder personeel grote investeringen ten behoeve van haar 

beroepsuitoefening zal doen, is niet voor de hand liggend, gezien het feit dat het lichaam zijn 

of haar belangrijkste instrument is voor de dienstverlening. 

  

  

Wij hopen dat u de prostituee wilt toevoegen aan de lijst van traditionele en andere vrije 

beroepen. Daarmee zal het voor prostituees aantrekkelijker worden om legaal te werken. 

  

  

Vriendelijke groeten, 

  



  

Sietske Altink 

  

Beleidsmedewerker. 

  

 


