Ondersteuningsmogelijkheden sekswerkers i.v.m. Coronavirus
versie 26 maart 2020
Het Corona virus en de landelijke getroffen maatregelen, hebben gevolgen voor jou als sekswerker.
Voor sekswerkers die hierdoor in directe nood komen hebben Door2Door en PMW (Prostitutie
Maatschappelijk Werk) van Stichting Humanitas Rotterdam een aantal tips op een rijtje gezet.
Wil je liever persoonlijk advies of heb je hulp nodig neem dan gerust contact met PMW op via:
E-mail
pmw@stichtinghumanitas.nl
Telefoon
010 236 52 12
We zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 16:30. We nemen jouw situatie met je door en kijken
hoe we je verder kunnen adviseren. Ook als je niet in de regio Rotterdam woont of werkt, kun je ons
bellen. We zullen dan met jou bekijken of we je telefonisch kunnen adviseren of dat we je kunnen
doorverwijzen naar een collega dichter bij jou in de buurt.

Gezondheidsinformatie over (betaalde) seks en Corona
Mogelijk maak je je zorgen om je gezondheid. Op deze site is actuele informatie te vinden:
https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragenantwoorden-over-coronavirus-seks-soas

Financiële nood door verminderde inkomsten?
Het zijn pittige tijden voor velen. Mogelijk maak je je zorgen over je inkomsten nu of de komende
weken. Hieronder zetten we een zestal mogelijkheden voor financiële verlichting op een rijtje. Hou in
de gaten dat dit een nieuwe situatie is voor iedereen en dat het voor sommige instanties ook nog
zoeken is. Maar samen staan we sterk en komen we hier doorheen. Vind je het spannend of
ingewikkeld om een aanvraag te doen via de voorzieningen hieronder? Neem even telefonisch
contact met ons op: waar we kunnen, zullen we je helpen.
De regering heeft op 17 maart aangekondigd, dat Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) voor drie
maanden bij hun gemeente een uitkering kunnen aanvragen, zodat zij in ieder geval een inkomen
van minimaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een gift. Er wordt niet gekeken naar de financiële
situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets. Hoewel er een
versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch
uitgewerkt moet worden. zzp'ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze
bijstandsregeling kunnen aanvragen. Houd hiervoor de website www.rotterdam.nl of de gemeente
waar jij woont in de gaten.
Ondersteunende brief
We weten dat het voor sekswerkers soms niet vanzelfsprekend is dat zij een uitkering of andere
overheidssteun krijgen en dat niet alle gemeenten even goed op de hoogte zijn. We hebben daarom
een brief voor je gemaakt, die ingaat op de situatie van sekswerkers. Deze brief kan je meesturen
met je aanvraag voor financiële steun. Natuurlijk is het ook mogelijk om een brief mee te sturen die
meer specifiek aangepast is op jouw persoonlijke situatie. Heb je behoefte aan ondersteuning hierbij
neem dan contact op met PMW.
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Let op: sekswerkers die als EU-onderdaan in Nederland verblijven
Normaal gesproken kun je als EU-onderdaan zonder duurzaam verblijf of zonder andere
verblijfsvergunning niet zomaar gebruik maken van sociale voorzieningen zoals een uitkering. (Dit
geldt niet voor hulp vanuit het Noodfonds DEF, zie hieronder.) Je gemeente is bij een aanspraak op
publieke middelen verplicht om een melding te maken bij de IND. De IND beoordeelt dan de situatie
en kan in het ergste geval je verblijfsstatus achteraf intrekken. Ben je hier bewust van en neem bij
twijfel even contact op met PMW voor overleg.
1. Dutch Emergency Fund (DEF) for sex workers
Verkeer je in acute geldnood? Voor sekswerkers die afhankelijk zijn van korte termijn inkomsten en
(nog) geen aanspraak kunnen maken op financiële steun vanuit de overheid is er een noodfonds
opgericht. Dit noodfonds DEF is een initiatief van sekswerker Hella Dee en is mogelijk gemaakt door
particuliere giften ♥ ♥ Wanneer je in acute geldnood bent gekomen door de coronacrisis, kom je
mogelijk in aanmerking voor 40 euro cash uit dit fonds (zolang het fonds hier ruimte voor heeft). Dit
bedrag is bedoeld voor eerste basisbenodigdheden zoals boodschappen, medicijnen, noodtransport
en beltegoed. Vooralsnog worden de noodbedragen uitgegeven door organisaties in Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam. Check op www.dutchemergencyfund.nl voor de laatste informatie over welke
organisaties met DEF samenwerken. Wil je gebruik maken van dit noodgeld en is Rotterdam voor jou
een goede locatie? Je kunt op werkdagen tussen 9:30 en 16:30 bellen met 010 – 23 65 212 of mailen
naar pmw@stichtinghumanitas.nl. Wanneer je niet direct een collega kunt spreken, word je zo snel
mogelijk teruggebeld. We kunnen dan een afspraak met je maken over het ophalen van het geld in
Rotterdam. Meestal kan dat op dezelfde dag. Je kunt slechts bij één van de DEFsamenwerkingspartners terecht voor noodgeld.
Heb je zelf de financiële ruimte om een donatie te doen in het DEF? Het zou geweldig zijn wanneer je
andere sekswerkers in deze zware tijd zou willen helpen. Kijk op www.dutchemergencyfund.nl voor
meer informatie om te doneren.
2. Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) ter overbrugging
Als je als zelfstandige werkt en in acute financiële nood verkeert, dan kun je kijken of je in
aanmerking kunt komen voor het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt hier alleen
gebruik van maken wanneer je aan het uren criterium voldoet. Dit betekent dat je 1.225 uur per jaar
werkzaam bent binnen je onderneming (met zwangerschap wordt rekening gehouden). Om aan deze
voorwaarde te voldoen moet je je uren geregistreerd hebben. Adverteren en reistijd naar de klant
toe tellen hierbij mee, maar wachttijd op klanten niet. De voorziening is alleen toegankelijk wanneer
de bank je niet helpt. Dit zal bij de meeste sekswerkers het geval zijn. De Bbz-regeling bestaat in
Rotterdam uit een lening met of zonder rente. Je moet minimaal anderhalf jaar ondernemer zijn. Zie
voor meer informatie: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zelfstandig-ondernemers/
Woon je niet in Rotterdam, zoek dan op de website van je eigen gemeente naar ‘Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen’.
Veel sekswerkers werken volgens de opting-in procedure. Het is niet helemaal helder of de
voorzieningen voor zzp-ers ook in alle gemeenten voor opting-in sekswerkers zullen gelden.
Vooralsnog lijkt de Bbz wel ook een voorziening die toegankelijk is voor sekswerkers die onder
opting-in werken. Loop je hierin tegen problemen aan, neem dan contact met ons op.
3. Spoedmogelijkheid Bijzondere bijstand ter overbrugging.
Mogelijk kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand in de vorm van een gift of lening van je
gemeente. In principe worden spoedaanvragen bij de Gemeente Rotterdam binnen 2 werkdagen
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behandeld. Wegens drukte kan dit nu langer duren. Zie voor meer informatie over Bijzondere
bijstand in de Gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bijzondere-bijstand
Woon je in een andere gemeente, kijk dan op de website van die gemeente en zoek naar ‘Bijzondere
Bijstand’.
4. Maandelijkse bijstandsuitkering aanvragen wanneer je wilt stoppen met het werk
Sommigen denken door deze crisisperiode na over helemaal stoppen met het werk. Wanneer je geen
inkomsten meer hebt, geen recht hebt op andere voorzieningen en geen vermogen hebt, dan kun je
mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen via de Participatiewet. Dit doe je bij de gemeente waar je
staat ingeschreven. De gemeente zal dan ook met je bekijken hoe je zo snel mogelijk weer aan het
werk kan. Na 4 weken wordt er een voorschot uitgekeerd, als er nog geen besluit is genomen op de
uitkering. Heb je nu al geen geld meer om van te leven, dan kan er een voorschot uit “broodnood”
worden verstrekt. De aanvraag doe je digitaal.
Vanaf 27 jaar: https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering/
Van 18 t/m 26 jaar: https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering-jongeren/
Woon je in een andere gemeente, kijk dan op de website van die gemeente en zoek naar
‘bijstandsuitkering’. Kom je er niet uit, neem dan even telefonisch contact met ons op, dan helpen
we je zoeken op de website van jouw gemeente. Voor begeleiding bij het overstappen op ander werk
kunnen sekswerkers uit Rotterdam en de omliggende gemeenten terecht bij Humanitas PMW.
5. Bijzonder uitstel van belastingen
Zelfstandigen kunnen bij de belastingdienst uitstel van betaling van inkomstenbelasting en BTW
aanvragen. Misschien kan dat je wat lucht geven. Je moet in dat geval schriftelijk aangeven dat je
wegens de Corona pandemie in de financiële problemen bent gekomen. De belastingdienst zet
vervolgens je vordering stil. Achteraf wordt gekeken of dit terecht was. Binnen een termijn van 2
weken moet je een officiële verklaring naar de belastingdienst sturen waaruit blijkt dat je
onderneming in de seksindustrie wel levensvatbaar is, maar dat je tijdelijk in de problemen bent
gekomen door de pandemie. Deze verklaring kan geschreven worden door een consultant, een
brancheorganisatie of je eigen boekhouder. Zie voor meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betalinggevolgen-coronavirus.
Verlaging voorlopige belastingaanslag
Als je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt ontvangen waarbij je jaarinkomen van 2020 te
hoog is ingeschat, kun je bij de belastingdienst een verzoek tot aanpassing indienen. Vervolgens
maak je een realistischere schatting van je inkomsten in dit jaar. Dit is inclusief andere verdiensten
zoals loon uit ander werk. Je doet dit via 'mijn belastingdienst'.

6. Alternatieve mogelijkheden om geld te verdienen:
Het uitoefenen van alle soorten contactberoepen is door de Nederlandse overheid verboden, zolang
het niet mogelijk is om een afstand van 1,5 meter van de klant aan te houden. Dit geldt ook voor
zelfstandige werknemers die vanuit huis en als escort te werken. Het Corona-virus kan zich
gemakkelijk verspreiden tijdens seks. Als je klanten blijft zien, draag je mogelijk bij aan de
verspreiding van het virus.


Misschien is webcam werk wel iets voor jou. Als je een goede internetverbinding, een
webcam en een geldig identiteitsbewijs hebt, kun je hier snel mee beginnen. Soms is ook een
creditcard noodzakelijk. Hou er rekening mee dat veel aanbieders jou alleen toelaten
wanneer je akkoord gaat met het delen van jouw beelden voor promotie doeleinden. Om de
kans op herkenning te verminderen kun je instellen dat bezoekers uit Nederland jou niet te
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zien krijgen. Als je niet in beeld wilt komen zou je kunnen kiezen voor het aanbieden van
telefoon- of chatgesprekken. Bekende websites voor het aanbieden van diverse diensten zijn:
adultwork, streamate, Big7, my dirty hobby, onlymevip, chaturbate, sexpanther or adulttime
(Bron: BesD).
Je kunt ook vanuit huis clips maken en deze via een van de vele pornosites aanbieden. Voor
iedere bezoeker krijg je provisie. Hou er wel rekening mee dat je filmpjes voor altijd op het
internet kunnen blijven staan. Het aanbieden van erotisch fotomateriaal is ook een optie.
Kijk eens in je kledingkast, misschien kun je kleding, lingerie of schoenen die je niet meer
draagt verkopen via Marktplaatas.nl of via Ebay.nl. Tweedehands kleding verkopen als fetisjobject staan deze websites niet toe. Hiervoor kun je wel terecht op Sexjobs. Denk hierbij
goed na over de vraag of en hoe je hierbij je anonimiteit wilt beschermen. Verstuur pas
spullen nadat je de betaling hebt ontvangen.
Breng een bezoekje aan de 'Ladies Only Club' op Hookers.nl om ervaringen te delen met
collega's over alternatieve werkvormen.

Algemene informatie voor zelfstandigen
Ondernemers met vragen over de gevolgen van het Corona virus kunnen ook informatie krijgen bij
de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/coronaloket/ . Op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 08:30 en 17:00 uur op nummer 0800-2117. De KvK is moeilijk telefonisch te bereiken. Je kunt
op de website via een button een terugbelverzoek achterlaten.
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