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CONCEPT 

8 PROSTITUE(E)S 

8.1 Prostitutie als beroep 

Dit werkvoorschrift handelt over personen, werkzaam als prostitue(e). Nad"ruk
kelijk worden hiermee zowel mannen als vrouwen bedoeld. 
Met betrekking tot de prostitutie mag niet langer 70nder meer verondersteld 
worden dat degene die als prostitue(e) werk-zaam is, geacht wordt zelfstandig in 
de bestaanskosten te kunnen voorzien. Er moet worden onderzocht welke om
vang de werkzaamheden en de verdiensten hebben. Dit kan worden afgeleid uit 
de uitspraak van de CRv8 van 8 oktober 1996. 
Voarwaarde is wei dat nagene die in de prostitutie werkzaam is en bijstand aan
vraagt, zich heeft aangemeld bij de belastingdienst en over een BTW-nummer 
beschikt. De aanvrager kan daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij: 

Belastingdienst 
Ondernem ingen 
PostbU5 58977
 
1040 EJ Amsterdam
 

Prostitutie dient te worden beschouwd als ieder ander vrij beroep, zoals foto
graaf, muzikant etc. Dit betekent dat er sprake karl zijll van verrekenen van (inci
dellteel/hogel inkOrllstcn of er kan een beroep worden gedaan ap de regeling 
werkzaamheden ap besche ide n sch aa I (zie hlervoor Hoofdstu k 5). . 

Wanneer er door de omvang van de werkzaamheden en/of de hoogte van de ver
diensten niet rneer gcsproken kan worden van 'werkzaamheden op bescheiden 
schaal', dan moet betrokkene een keu7e maken. lJe werkzaamheden moeten 
worden gestaakt of teruggebracht tot bescheiden schaal. Betrokkene kan ook 
verwezen worden naar de afdeling CAZ. 

Als bijstand kennelijk wordt gevraagd voor een periode waarin de werkzaamhe
den niet voldoende inkornsten opleveren, dient het inkomen over een langere 
periodc tc worden getoetst. Onderzocht zal namelijk moeten worden of betrok
kene had moete n reserveren. 

Ook voor prostitue{e)s gelden de gebruikeliJke verplichtingen van artikel 113 
Abw en 106 Abw. Betro kke ne zal dus moeten soli ic itere n. Het is echter, gelet op 
het bijzondere karakter v<:!n deze werkzaamheden, niet mogelijk de prostituele) te 
vragen de werkzaamheden uit te breiden. AJs betrokkene de werkzaamheden in 
de prostitutie wil beeindigen, is het aok niet mogelijk de prostitue(e) te vragen de 
werk.laamhcden voort te zetten. 

Het spreekt voar zich'dat men zich dient te onthouden van een oordeel over de 
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werkzaamheder van ecn prostitue(e}. Kovendien moet in het contact met betrok.. 
kenen extra zorgvuldigheid In acht worden genomen. Dit am klachten over on,
house bejegening te voorkomen. 
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