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Hulp voor sekswerkers tijdens de Corona pandemie 

Versie 21 april 2020 

 

Het Corona virus en de landelijke getroffen maatregelen hebben gevolgen voor jou als sekswerker. Voor 

sekswerkers die hierdoor in de financiële problemen komen hebben Door2Door en PMW (Prostitutie 

Maatschappelijk Werk) van Stichting Humanitas Rotterdam een aantal tips op een rijtje gezet.  

 

Wil je liever persoonlijk advies 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 bekijken dan of we je telefonisch kunnen adviseren of dat we je kunnen doorverwijzen naar een 

organisatie bij jou in de buurt. Vind je het lastig om Nederlands of Engels te spreken? Stuur ons dan een 

email waarin je aangeeft welke taal je spreekt, dan bellen we je terug met de tolkentelefoon.  

 

Gezondheidsinformatie over (betaalde) seks en Corona 

Mogelijk maak je je zorgen over je gezondheid. Op deze site is actuele informatie te vinden: 

https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen- antwoorden-

over-coronavirus-seks-soas 

 

Financiële nood door verminderde inkomsten 

Het zijn moeilijk tijden voor velen. Mogelijk maak je je zorgen over je inkomen. Hieronder zetten we 

een aantal mogelijkheden voor financiële verlichting op een rijtje. Hou er echter rekening mee dat de 

huidige situatie voor iedereen nieuw is en dat instanties om deze reden ook nog zoekende zijn. Maar 

samen staan we sterk en komen we hier doorheen. Vind je het spannend of ingewikkeld om een 

aanvraag te doen via de hieronder genoemde voorzieningen? Neem dan contact met ons op. Waar we 

kunnen, zullen we je helpen. 

 

TOZO-regeling 

Als je als zelfstandige sekswerker werkt, kun je mogelijk in aanmerking komen voor de TOZO-regeling. 

TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Mocht je aan de 

voorwaarden voldoen dan ontvang je gedurende de periode van 1 maart tot 1 juni een bedrag van 

€1,050 netto per maand. Als je samenwoont kun je samen mogelijk €1.500 netto per maand ontvangen. 

Eventuele inkomsten zullen van het bedrag af worden getrokken. De TOZO is een gift. Het bedrag wordt 

binnen vier weken uitgekeerd.  

mailto:pmw@stichtinghumanitas.nl
https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-soas
https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-soas
https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-soas


Ondersteuningsmogelijkheden sekswerkers i.v.m. Coronavirus - Door2Door en PMW, Stichting Humanitas - p.2 

 

 

 

De voorwaarden voor de TOZO-regeling zijn:  

 Je woont in Nederland 

 Je werkt voornamelijk in Nederland  

 Je inkomen is door de Corona pandemie gedaald tot onder het bijstandsniveau   

 Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar binnen je onderneming. Per week is dit 23,5 uur. 

Je hebt deze uren geregistreerd. Met zwangerschap wordt rekening gehouden. Mocht 

je nog niet zo lang als zelfstandige werken dan kun je je gewerkte uren naar ratio 

berekenen.   

 Je beschikt over de juiste vergunning om je werk uit te voeren. Als je in Rotterdam als 

escort werkt betekent dit bijvoorbeeld dat je een escort vergunning moet hebben.  

  Thuiswerk is in Rotterdam toegestaan zonder vergunning mits dit niet bedrijfsmatig is. 

  Door als thuiswerker een beroep te doen op de TOZO geef je aan 1.225 uur te besteden 

  aan het ontvangen van klanten in je woning. Je werkt dan bedrijfsmatig. Wij kunnen 

  niet uitsluiten dat de handhaving je een waarschuwing of boete geeft voor het  

  overtreden van het beleid. Ditzelfde geldt wanneer je TOZO aanvraagt als escort zonder 

  dat je over een escort vergunning beschikt. 

 Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je inschrijving dateert van vóór 17 

maart 2020, 18.45 uur.  

 

Bij de aanvraag kijkt de gemeente niet naar vermogen zoals spaargeld of een koopwoning. Ook houdt 

de gemeente geen rekening met het inkomen van een eventuele partner. Voor zover wij weten kunnen 

zelfstandige sekswerkers die afkomstig zijn uit de EU gebruik maken van de TOZO-regeling zonder dat 

dit problemen oplevert voor hun verblijfsrecht. Als je nog geen 27 bent en een opleiding volgt waarbij je 

studiefinanciering ontvangt en/of een studielening aan kunt vragen kom je niet in aanmerking voor de 

TOZO. 

 

Aanvragen 

Je vraagt de TOZO aan in de gemeente waarin je staat ingeschreven. Informatie over het aanvragen van 

de TOZO in Rotterdam vind je hier: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz. 

Sta je bij een andere gemeente ingeschreven, zoek dan op de website van deze gemeente naar ‘TOZO'. 

Algemene informatie over de TOZO vind je hier: https://www.kvk.nl/corona/tozo-

inkomensondersteuning-en-leningen. 

 

Sekswerkers die via de opting-in werken  

Veel sekswerkers werken volgens de opting-in regeling. Vooralsnog lijkt deze groep niet in aanmerking 

te kunnen komen voor de TOZO-regeling, bijvoorbeeld omdat zij meestal niet in staan geschreven bij de 

Kamer van Koophandel. Werk je via de opting-in, dan kun je proberen een beroep te doen op de 

(bijzondere) bijstand. Werk je volgens de opting-in regeling en loop je tegen problemen aan, neem dan 

contact met ons op. 
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Bijzonder uitstel van belastingen voor zelfstandigen 

Zelfstandige sekswerkers kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor 3 maanden uitstel 

voor de afdracht van BTW, inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet. Nadat je aangifte hebt  

gedaan moet je wachten tot je ten minste één aanslag van één van deze drie belastingen hebt 

ontvangen. Zodra dit het geval is, kun je uitstel aanvragen voor alle drie de belastingen. Dit kan online 

of per brief. Hier lees je hoe het werkt:  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-

maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis. Een online aanvraag dien je in 

via de blauwe knop onderaan de pagina.   

 

Tip→ kijk of je gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling 

Blijft je omzet op jaarbasis beneden de €20.000? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de Kleine 

Ondernemers Regeling (KOR). Dit houdt in dat je géén BTW meer hoeft af te dragen. Je kunt de KOR 

uiterlijk 4 weken voor de start van ieder nieuw kwartaal aanvragen. Je maakt dan gebruik van de 

regeling voor ten minste drie jaar, tenzij je recht hierop eerder vervalt. De regeling kan niet met 

terugwerkende kracht worden toegepast. Je vindt het aanvraagformulier voor de KOR hier: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_f

ormulieren/melding-omzetbelasting-kleineondernemersregeling. Helaas kun je wanneer je via de 

opting-in werkt géén gebruik maken van de KOR. Hier vind je meer informatie over de regeling:  

https://ondernemersplein.kvk.nl/kleineondernemersregeling.  

 

Uitstel rioolheffing en afvalstoffenheffing voor zelfstandigen  

De gemeente Rotterdam geeft alle zzp-ers die in de gemeente bekend zijn automatisch drie maanden 

uitstel voor het voldoen van twee gemeentelijke belastingen: de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.  

 

Algemene informatie voor zelfstandigen 

Ondernemers met vragen over de gevolgen van het Corona virus kunnen informatie inwinnen bij de 

Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/coronaloket. De KvK is op werkdagen bereikbaar tussen 

08:30 en 17:00 uur op nummer 0800-2117. Omdat het niet altijd makkelijk is om hen te bereiken kun je 

overwegen een terugbelverzoek achter te laten.  

 

Verlaging voorlopige belastingaanslag inkomstenbelasting 

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 schatting van je inkomsten in dit jaar. Je doet dit via 'mijn belastingdienst'. 

 

 

https://www.kvk.nl/coronaloket/
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Spoedmogelijkheid Bijzondere bijstand ter overbrugging 

Mogelijk kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand in de vorm van een gift of een lening. In 

principe worden spoedaanvragen bij de Gemeente Rotterdam binnen 2 werkdagen 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. Sta je bij een andere 

gemeente ingeschreven, zoek dan op de website van deze gemeente naar ‘Bijzondere Bijstand’. 

 

Aanvraag reguliere bijstand wanneer je wilt stoppen met sekswerk 

Het kan zijn dat je in deze crisissituatie besluit helemaal te stoppen met sekswerk. 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 waarin je 

staat ingeschreven. De gemeente bekijkt met jou hoe je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. 

Mocht er binnen 4 weken nog geen besluit zijn genomen over je aanvraag dan krijg je een voorschot. 

Heb je geen geld meer om van te leven, dan kan er uit “broodnood” een voorschot worden verstrekt. 

De aanvraag doe je digitaal. Als je 27 jaar bent of ouder gebruik je deze link: 

https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering/ Ben je jonger dan 27 jaar, ga dan naar deze link: 

https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering-jongeren/ Woon je in een andere gemeente, zoek 

dan op de website van je gemeente naar ‘bijstandsuitkering’. Kom je er niet uit, neem dan telefonisch 

contact met ons op. Voor begeleiding bij het overstappen op ander werk kunnen sekswerkers uit 

Rotterdam en de omliggende gemeenten terecht bij PMW. 

 

Let op→ afwijkende regels voor sekswerkers die afkomstig zijn uit de EU 

Sekswerkers die afkomstig zijn uit de EU en niet beschikken over duurzaam verblijf in Nederland hebben 

normaliter niet altijd recht op inkomensondersteuning. Normaalgesproken meldt de gemeente een 

aanvraag tot inkomensondersteuning bij de IND. Afhankelijk van de duur van het verblijf, het inkomen 

en het aantal gewerkte uren beëindigde de IND eventueel het recht op verblijf. Ten gevolge van de 

Corona epidemie zal de IND in dergelijke situaties coulanter optreden. Ben je een EU-burger zonder 

duurzaam verblijf en wil je inkomensondersteuning aanvragen? Dan adviseren we je om contact met 

ons op te nemen. Je kunt natuurlijk ook een gespecialiseerde advocaat raadplegen.  

 

Ondersteunende brief 

We weten dat het voor sekswerkers niet altijd vanzelfsprekend is dat zij een uitkering of andere 

overheidssteun krijgen. Daarnaast zijn niet alle gemeenten goed op de hoogte van je werk. We hebben 

daarom een brief voor je gemaakt waarin we uitleg geven over de situatie van sekswerkers. Deze brief 

kun 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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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, het Dutch Emergency Fund (DEF). Dit noodfonds is een initiatief van sekswerker Hella Dee en 

wordt mogelijk gemaakt door particuliere giften ♥ ♥. Zolang het fonds hier ruimte voor heeft, 

kunnen sekswerkers in acute nood €40 ontvangen. 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 medewerker 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 DEF- 

samenwerkingspartners terecht voor noodgeld. 

 

Doneren  

Ben je zelf in staat om geld te doneren aan 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. 

 

Alternatieve mogelijkheden om geld te verdienen: 

Het uitoefenen van alle soorten contactberoepen is door de Nederlandse overheid verboden. 

Beroepsuitoefenaars moeten altijd minimaal 1,5 meter afstand houden en dat is bij sekswerk niet 

mogelijk. 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 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. 
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 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 fetisj- object 

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. 

 

 

 


