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      Door2Door agenda 
• Nederlandse les: elke maandag van 11.00 tot 13.00  
• Artistieke workshop; elke dinsdag van 14.00-15.30 
• SOA  spreekuur: elke eerste en derde donderdag van de maand van 

18.00 tot 20.00 (zorg dat je er zo vroeg mogelijk bent!) 
• Politie spreekuur/ CPM: elke 2e dinsdag van de maand 15.00-16.00 
• Adviesgroep bijeenkomst: februari 18:30 -20:00 uur	
• Jobcoach spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand 14.00-15.00	

Gratis workshops 

• Zelfverdediging by professionele bodyguards: 
Het is altijd goed om iets van zelfverdediging te weten, niet 
alleen voor op het werk waar je te maken kunt krijgen met klanten 
die hun zin door proberen te drukken maar ook voor op straat en 
in t uitgaansleven is het fijn om te weten wat je kunt doen om 
jezelf te beschermen. 
De workshop wordt gegeven door professionele bodyguards die je 
misschien herkent van de tv! zij beveiligen VIPS op het hoogste 
niveau! 
Voor deze workshop hoef je niet sportief ingesteld te zijn, 
beginners, gevorderden, iedereen is welkom! 26 februari 13.30 

• Maak je eigen professionele advertentie:  
Een goede tekst, mooie foto’s, het lijkt zo makkelijk maar in de 
praktijk valt het niet mee...tot je deze workshop hebt gevolgd. 
Leer hoe je jouw advertentie tussen alle anderen laat 
uitspringen! Iedere 2e donderdag van de maand 18.30-20.30 

• Roemeense avond, hapjes, drankjes, gezelligheid staat voorop 8 
maart 18.30-20.30 

• Informatieavond escort vergunning Rotterdam, wil jij jouw eigen 
escortvergunning aanvragen? Kom dan naar deze informatieavond 
waar wij alles voor je op een rijtje zetten. 22 Februari 18.30-
20.30 
 

Voor alle workshops geldt: inschrijven middels de website 
http://door2doorrotterdam.nl onder vermelding van je (werk)naam 
en welke workshop je wilt volgen. 

 
 



Hoe zit het nou met Opting in? 
 
1.     welke problemen zie je ontstaan bij sekswerkers met de 

belasting? 
  
Zelfstandige sekswerkers zijn niet altijd op de hoogte van het 

feit dat het uitoefenen van hun beroep ook gevolgen heeft 
op het gebied van de belastingheffing. Als gevolg daarvan 
zie ik dat er door sekswerkers vaak te laat een 
belastingaangifte wordt ingediend (en soms zelfs helemaal 
geen belastingaangifte wordt ingediend) en dat er vaak 
betalingsproblemen zijn. Ook is het voor veel sekswerkers 
niet duidelijk dat zij een dagelijkse administratie moeten 
bijhouden waarin zij hun ontvangsten en uitgaven noteren. 

  
Om goed te weten wat je omzet is en hoe hoog je verdiensten en je 

uitgaven zijn, is het 
belangrijk om dit op te schrijven in een kasboek. Het is 

verstandig om dit kasboek bij je te 
hebben. Je moet namelijk tijdens een controle door medewerkers 

van de Belastingdienst kunnen laten zien dat je dagelijks 
bijhoudt hoeveel je verdient en hoeveel je aan kosten 
hebt. Het is daarom aan te bevelen om elke werkdag je 
kasboek bij te houden, dan vergeet je niets. Zie hieronder 
een voorbeeld van het bijhouden van een kasboek 

  
  

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven 
    bedrag in € bedrag in € 

01-02-2017 Beginsaldo Stel: € 100   
01-02-2017 Aantal klanten 

(turven): IIII 
€ 200 
(BTW € 35) 

  

01-02-2017 Kamerhuur   € 150 
(BTW € 26) 

02-02-2017 Aantal klanten 
(turven): IIIII I 

€ 300 
(BTW € 52) 

  

02-02-2017 Kamerhuur   € 150 
(BTW € 26) 

02-02-2017 Condooms   € 35 



(BTW € 2) 
02-02-2017 Opgenomen voor 

privé-boodschappen 
  € 25 (BTW niet 

aftrekbaar) 
02-02-2017 Storting naar bank   € 100 
        
        
28-02-2017 Eindsaldo   Stel: € 100 

  
Uitgaven:      Inkomsten: 
Kamerhuur:  21% BTW   Alle inkomsten: 21% BTW 
Gel en glijmiddel: 21% BTW 
Sponsjes:  21% BTW 
Tissues:  21% BTW 
Reiskosten:    6% BTW 
Condooms:    6% BTW 
  
  
  
2.     welke tips heb je voor sekswerkers? 
  
Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de verplichtingen die de 

belastingdienst aan je stelt als je als zelfstandige gaat 
werken. Je kunt algemene info voor startende ondernemers 
vinden op de internetsite van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl. Voor informatie die speciaal voor 
sekswerkers van belang is, raad ik je aan om een 
boekhouder te nemen die ervaring heeft met de branche. 
Natuurlijk kost een boekhouder je geld, maar een 
boekhouder neemt je ook een hoop werk uit handen en kan 
voorkomen dat je op fiscaal gebied in de problemen komt. 
Vraag je collega’s naar hun ervaringen met boekhouders en 
informeer ook eens bij PMW van Humanitas in Rotterdam of 
bij SHOP in Den Haag. En bedenk vooral: de beste 
boekhouder voor jou is niet altijd  de boekhouder die het 
goedkoopst is. Aan kwaliteit hangt namelijk een 
prijskaartje. 

  
  
  
 



3.     welke voordelen biedt de belastingdienst aan sekswerkers? 
  
De belastingdienst biedt niet direct voordelen aan sekswerkers. 

Dat komt omdat de taak van de belastingdienst het heffen 
en innen van belastinggeld is. Belasting betalen vindt 

niemand leuk, maar van dat belastinggeld worden allerlei 
voorzieningen betaald waarvan je gebruik maakt: de 

huisarts, het ziekenhuis, het openbaar vervoer, scholen 
etc. 

Als je belastingaangiften indient bij de belastingdienst, dan 
krijg je van de belastingdienst een bewijs (de 

belastingaanslag) van het bedrag waarop je inkomen over 
een bepaald jaar is vastgesteld. Dat bewijs van je inkomen 
heb je bijvoorbeeld nodig om een woning te kunnen huren of 
kopen, om een lening aan te vragen etc. Als je gebruikt 
maakt van toeslagen is dat bewijs nodig om ervoor te 

zorgen dat je het juiste bedrag aan toeslagen uitbetaald 
krijgt. 

  
  
  
4.     wat moet een sekswerker die via opting in werkt in de gaten 

houden en zelf nog regelen? Waar zie je dat de problemen 
met opting in ontstaan? 

  
Bij de opting-in regeling wordt de belasting van de sekswerker 

via het bedrijf waar men werkt met de Belastingdienst 
afgerekend. Aan de hand van de omzet die de sekswerker 

opgeeft aan de exploitant (incl. drankpremie en tip-geld) 
moet er afgerekend worden; het bedrijf rekent uit hoeveel 

er door je moet worden afgedragen. Je krijgt voor de 
omzetbelasting, loonbelasting en zvw een kwitantie waar de 
berekening op staat van de belasting die je moet betalen 

over je inkomsten. 
Hieronder een voorbeeld van de berekening: 

 



 
  
Jaarlijks wordt de Belastingwet aangepast en worden de 
percentages voor de loonbelasting vastgesteld. Voor 2017 is zijn 
de percentages 9% of 36%. Tot een inkomen van ongeveer 12.000 
euro moet 9 % belasting worden ingehouden; daarboven moet er 36% 
belasting worden ingehouden. 
  
Let op; Je moet zelf in de gaten houden of je inkomsten boven de 
grens van € 12.000 komen. Als dat zo is, geef dat dan door aan de 
exploitant zodat die het juiste percentage kan toepassen. 
Eenmaal per jaar moet de sekswerker een aangiftebiljet voor 
inkomstenbelasting indienen. In dat aangiftebiljet moet je 
opgeven wat je verdiensten in dat jaar zijn geweest. Als je bij 
een aantal sexclubs of privéhuizen hebt gewerkt, kan het 
voorkomen dat er te weinig belasting voor je is afgedragen, 
bijvoorbeeld omdat een deel van je inkomsten hoger zijn dan € 
12.000. Je zult dan nog wat belasting moeten nabetalen. 
Let op: als je de belastingaangifte niet invult en terugstuurt 
zal er door de Belastingdienst een zogenaamde ambtshalve (= 
geschatte) belastingaanslag wordt opgelegd. Deze aanslag zal zeer 
waarschijnlijk hoger zijn dan de belasting die je normaal had 
moeten betalen. 
  
  
  



5.     op basis van 20.000 euro aan inkomsten per jaar, hoeveel 
inkomstenbelasting betaalt een zelfstandige sekswerker 
daarover? 

  
Eenmaal per jaar moet je aangifte doen voor de 

inkomstenbelasting. Deze belasting betaal je over het 
inkomen dat je in dat jaar hebt gehad. 

Je kunt dat inkomen als volgt berekenen: van je totale jaaromzet 
(zonder BTW) trek je de totale kosten (zonder BTW) af die 
je in dat jaar hebt gemaakt. Het bedrag dat dan overblijft 
is je winst (inkomen) over dat jaar. 

 Als je het hele jaar als ZZP-er hebt gewerkt (minimaal 1250 uur) 
en een goede boekhouding hebt bijgehouden, dan heb je 
recht op een extra aftrekpost: de zelfstandigenaftrek. De 
hoogte van deze aftrek bedraagt voor 2017 € 7.280. 

Daarnaast mag je gebruik maken van de MKB-vrijstelling; deze 
bedraagt 14% van de winst min de zelfstandigenaftrek. 

Op het bedrag dat je moet betalen aan belasting zijn een aantal 
kortingen van toepassing: de algemene heffingskorting (in 
2017: € 2.254) en de arbeidskorting (in 2017: maximaal € 
3223 bij een inkomen van € 20.108 tot € 32.444). 

Het bedrag aan belasting dat na de toepassing van deze kortingen 
overblijft, is het bedrag dat je uiteindelijk aan 
inkomstenbelasting moet betalen. 

  
•     Rekenvoorbeeld:  
-     Totale ontvangsten: € 40.000 => dit is zonder BTW (€ 40.000 x 

100/121) = € 33.057 
-     Totale kosten: € 16.000 => dit is zonder BTW (€ 16.000 x 100/121) = € 

13.223 
-     Winst (€ 33.057 -/- € 13.223) = € 19.834 
  
Van deze winst mag je, wanneer je daarvoor in aanmerking komt, de 

zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling aftrekken: 
  
-     Winst:       € 19.834 
-     Af: Zelfstandigenaftrek     €   7.280 
€ 12.554 
-     Af: MKB-vrijstelling (14% van € 12.554)  €   1.757 
Inkomen waarover de belasting wordt berekend:  € 10.797 (belastbaar 

inkomen) 



  
Over een inkomen dat niet hoger is dan € 19.981 betaal je 36,55% 

belasting. In dit rekenvoorbeeld zou je dan over je inkomen  van 
€ 10.797 in 2017 een bedrag van aan 

€ 3.946 inkomstenbelasting verschuldigd zijn. 
  
Van deze verschuldigde inkomstenbelasting wordt door de Belastingdienst 

automatisch de algemene heffingskorting en de arbeidskorting 
afgetrokken: 

  
-     Verschuldigde inkomstenbelasting:   € 3.946 
-     Af: algemene heffingskorting    € 2.254 
-     Af: arbeidskorting     € 2.196 
Te betalen inkomstenbelasting    €    504 -/- 
  
In dit rekenvoorbeeld is het totaal van de algemene heffingskorting en de 

arbeidskorting hoger dan het bedrag aan te betalen 
inkomstenbelasting. Het bedrag van € 504 wordt dan door de 
Belastingdienst verrekend met de door jou te betalen premie 
zorgverzekeringswet (zie hieronder). 

  
Let op: Inkomensafhankelijke bijdrage premie zorgverzekeringswet 
Over je winst uit onderneming / resultaat uit overige werkzaamheden ben je 

ook premie zorgverzekeringswet verschuldigd. In 2017 bedraagt 
deze inkomensafhankelijke bijdrage 5% over je inkomen (winst). In 
dit rekenvoorbeeld € 10.797 x 5% = € 539. 

  
In dit rekenvoorbeeld betaal je bij een belastbaar inkomen van € 10.797 een 

bedrag 
van € 504 -/- aan inkomstenbelasting en een bedrag van € 539 aan premie 

zorgverzekeringswet. Per saldo is dat € 35 (€ 539 - € 504). 
Je houdt dus een netto-inkomen over van € 19.799 (winst € 19.834 

min € 35). 
  
  
Let op: als je de aangiften voor de omzetbelasting en de 
inkomstenbelasting niet (op tijd) instuurt, dan zal de 
Belastingdienst schatten hoeveel je aan omzetbelasting en 
inkomstenbelasting moet betalen. Je kunt verwachten dat 
deze geschatte bedragen hoog zullen uitvallen. Zorg er 
daarom altijd voor dat je op tijd je belastingaangiften doet! 
Ook zal er bij het niet tijdige doen van een belastingaangifte 

automatisch een boete worden opgelegd.  



  
  
6.     Hoe zit dat nu eigenlijk met de omzetbelasting? 
  
Over de omzet (ontvangsten) die je met je werk behaalt, ben je 

omzetbelasting (ook wel genoemd BTW) verschuldigd. De 
verschuldigde belasting bereken je door je totale 
ontvangsten te vermenigvuldigen met 21 en dit weer te 
delen door 121. 

Op de nota’s die je betaald hebt staat meestal een bedrag aan BTW 
vermeld. Deze BTW is aftrekbaar en wordt “voorbelasting” 
genoemd. Het is daarom belangrijk om op te letten of je 
een nota met een specificatie van de BTW hebt gekregen. 

De verschuldigde BTW minus de af te trekken BTW is het bedrag dat 
je uiteindelijk aan omzetbelasting moet betalen. 

  
Rekenvoorbeeld volgens het kasboek hierboven: 
·     Klanten: € 500 (€ 200 + € 300). Het bedrag aan 

verschuldigde BTW is dan € 500 x 21/121 = € 86 
·     Kamerhuur: € 300 (€ 150 + € 150). Het bedrag aan af te 

trekken BTW is dan € 300 x 21/121 = € 52 
·     Condooms: € 35. Het bedrag aan af te trekken BTW is dan € 

35 x 6/106 = € 2 
·     In het bovenstaande voorbeeld is de verschuldigde BTW € 87 

en de aftrekbare BTW € 54. In totaal moet je dus € 32 (€ 
86 - € 54) aan BTW aan de Belastingdienst betalen. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.     welke aftrekvoordelen hebben zelfstandigen ten opzichte van 

opting in? 
  
Bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting hebben 

zelfstandige sekswerkers recht op toepassing van de 
zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. 

Bij de berekening van de verschuldigde omzetbelasting hebben 
zelfstandige sekswerkers recht op de toepassing van de 
Kleine Ondernemersregeling als zij voldoen aan een aantal 

voorwaarden. 
Deze aftrekken gelden niet voor sekswerkers die werken volgens de opting-

in. 
  
  
  
 
 
 
8.     wat zijn de voordelen van opting in tegenover zelfstandigen en 

andersom? 
  
Bij de opting-in geef je door aan de exploitant van de club of 

het privéhuis waar je werkt hoeveel je hebt verdiend. Hij 
rekent voor je uit hoeveel inkomstenbelasting en 

omzetbelasting je dan moet  betalen en hij betaalt dat 
namens jou aan de Belastingdienst. Je hoeft geen 

administratie bij te houden. Wel moet je ervoor zorgen dat 
je de opgaves bewaart die je van de exploitant krijgt. Die 
heb je nodig om je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting 

te kunnen doen. 
 

Zelfstandige sekswerkers moeten wel een (dagelijkse) 
administratie bijhouden van hun inkomsten en hun uitgaven. 
Zij moeten aangifte doen voor de omzetbelasting (meestal 

per kwartaal) en de inkomstenbelasting (eenmaal per jaar). 
Ook moeten ze alle kostenbonnetjes en andere kostennota’s 
bewaren die verband houden met de kosten die zij voor hun 
werk maken. Ook hebben zij vaak extra kosten als zij een 
boekhouder willen inschakelen om de administratie en de 

belastingaangiften te verzorgen. 



Zelfstandigen hebben recht op de toepassing van de 
zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling bij de 

berekening van de inkomstenbelasting die zij jaarlijks 
moeten betalen. Ook kunnen zij de Kleine 

Ondernemersregeling toepassen bij de berekening van de 
omzetbelasting die zij moeten betalen. 

  
  
  
9.     hoe kunnen sekswerkers zich verzekeren van arbeid 

ongeschiktheid? 
 

Als je met je gezin volledig afhankelijk bent van het inkomen dat 
je als zelfstandige verdient is het belangrijk dat je je 
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Niet kunnen werken 

betekent geen inkomen en dan raak je al snel in de 
financiële problemen want alle kosten lopen door. Als je 
een partner hebt met een inkomen is de noodzaak om te 

verzekeren misschien wat minder groot, maar die afweging 
is vooral afhankelijk van het inkomen dat je kunt missen 

als je langdurig ziek bent. 
Er zijn veel polissen verkrijgbaar, klassieke verzekeringen en 

echte prijsvechters. Een goedkope verzekering lijkt leuk 
zolang je niets overkomt, maar als het tot een uitkering 

moet komen leidt een budgetverzekering vaak tot 
teleurstelling. De premie is bij verzekeraars altijd 
afhankelijk van de dekking die je wilt. Laat je daarom 

altijd adviseren door een gekwalificeerde 
verzekeringsexpert voordat je een verzekering afsluit. Een 
advies kost tijd, aandacht en geld, maar daarna weet je 
ook of het product bij je wensen en financiële positie 

aansluit. 
 
 

  

 



Tika Stardust     
Sinds augustus is Tika Stardust in dienst bij Humanitas vanwege haar expertise 
in de sekszorg, Tika is namelijk gespecialiseerd in sociaal erotische 
dienstverlening voor mensen met een beperking (zowel geestelijk als 
lichamelijk) en zet zich met hart en ziel in voor deze onderbelichte kant van 
het sekswerk, zo gaf zij diverse lezingen en interviews waaronder aan de 
Volkskrant, verscheen zij bij Eva Jinek en schreef zij al twee boeken over dit 
onderwerp. 

Tika is opvallend klein van gestalte, heeft een warme stem, een aanstekelijke 
lach en een vastberadenheid in haar ogen die overlopen van liefde. Jarenlang 
werkte zij als maatschappelijk werkster voor verstandelijk beperkte mensen met 
autisme en in die periode ontdekte ze de intense behoefte van deze groep naar 
fysiek contact. “dit kan heel uiteenlopend zijn..” vertelt Tika mij en houdt 
even haar gedachten vast terwijl de latte macchiato wordt geserveerd door een  
barista in Foodzie aan de Haagse Herengracht “sommige mensen willen graag 
vastgehouden en geknuffeld worden, voor de ander is ook een oliemassage een 
wens en bij de volgende is de wens puur seksueel van aard maar het probleem is 
dat deze groep niet in staat is om aan fysiek contact te komen en dat levert 
frustraties op waardoor de gezondheid nog veel verder onder druk komt te 
staan, ik wilde daar zo graag iets mee doen maar werd daarbij gehinderd door 
mijn werk ethiek. Dit liet mijn gedachten niet los en opeens zag ik alsof het 
zo moest zijn een docu over sekszorg en toen heb ik me aangemeld als parttimer 
en uiteindelijk ben ik mezelf fulltime gaan inzetten om mensen met beperkingen 
van intimiteit zonder beperkingen te laten genieten.” Tika schiet in de lach 
als ik haar vraag of ze wel eens lastige klanten heeft zoals reguliere 
sekswerkers ook wel eens hebben “Soms heb ik wel eens wat minder prettig 
contact met een client maar dan denk ik dat zenuwen en onhandigheid mee kunnen 
spelen, vergeet niet dat ook mensen met beperkingen zenuwachtig en onzeker 
kunnen zijn maar ook figuurlijk met een verkeerd been uit bed kunnen stappen, 
ik trek het me niet persoonlijk aan en probeer alles vanuit het perspectief 
van de cliënt te bekijken, meestal ontspant deze zich dan waardoor de dynamiek 
wat relaxter wordt maar soms ook niet en heeft dat meerdere sessies nodig of 
blijkt het gewoon niet te klikken en dan zoeken we een andere sekszorger om te 
bekijken of dat beter aansluit. Op mijn vraag of ze dan een escortbureau belt 
schiet Tika hartelijk in de lach en schudt ze haar hoofd, “ik begrijp je vraag 
wel maar daar zijn zulke bureaus niet voor bedoeld. Escortbureaus en 
sekszorgbemiddeling zijn twee heel verschillende dingen,  



zoals een loempiakraam en een authentiek oosters restaurant ook iets gemeen 
hebben maar toch een heel ander publiek bedienen want een escortbureau kan 
goedbedoeld wel iemand naar een cliënt sturen maar daar kleven best heftige 
risico’s aan in die zin dat een sekszorger een medische achtergrond heeft en 
weet wat die doet en vooral ook wat je juist niet moet doen! Je bezoekt mensen 
die verlamd zijn, spastisch of zwaar autistisch, ik noem maar een paar 
dwarsstraten, stel je voor dat een klant opeens een shock krijgt of uit bed 
valt dan raken sekszorgers ondanks de schrik niet in paniek en kunnen we 
makkelijk improviseren met alle achtergrondkennis over de problematiek van de 
aandoeningen die de cliënt heeft, daarom is het zo enorm belangrijk dat 
sekszorgers een medisch referentiekader hebben..het gaat natuurlijk niet 
altijd mis maar wanneer het fout gaat dan gaat het ook echt mis. Helaas zijn 
er in verghouding tot het enorme aantal cliënten op de wachtlijsten erg weinig 
professionele sociaal erotische dienstverleners maar we zien gelukkig een 
toename aan gemotiveerde sekswerkers die zich goed willen laten voorlichten om 
ook deze groep mensen een stukje extra levenskwaliteit te kunnen bieden, 
waarschijnlijk heeft dit ook te maken met het feit dat de media het taboe 
heeft doorbroken en nu veel meer aandacht geeft aan het onderwerp. Als ik op 
alle verzoeken in zou gaan qua televisie, radio en de schrijvende pers dan zou 
ik helemaal niet meer toekomen aan de mensen om wie dit allemaal te doen is en 
voor mij zijn zij juist het allerbelangrijkste!” Wanneer ik mijn bewondering 
uitspreek voor haar toewijding en gedrevenheid pakt ze met haar zachte hand 
mijn arm even vast en ik verbaas me over de kracht die ze in haar frêle lijf 
blijkt te hebben. Opnieuw lacht ze en haar stralende ogen die lachen vrolijk 
mee “ik mediteer veel, ben een spiritueel mens en daar vind ik mijn krachten 
om te kunnen geven. Ik prijs me een gelukkig mens dat een spoor van kleine 
beetjes vreugde achter laat, het is ontzettend fijn om mensen een stukje geluk 
te kunnen geven waar ze anders geen toegang toe zouden hebben. Het delen van 
intimiteit is voor de meeste mensen een stukje waardigheid die ze (terug) 
krijgen en dat is mooi om te laten gebeuren, daarnaast zie je dat juist de 
intimiteit een helende factor blijkt voor de fysieke conditie, ik kan je 
voorbeelden geven zoals een zwaar spastische cliënt die door de seks zijn 
lichaam ineens weer compleet kan ontspannen, zoiets meemaken blijft magisch! 
Natuurlijk knapt de cliënt van de ontlading en de warmte die ik bied ook 
mentaal op, je ziet echt een groot verschil naderhand en dat maakt dat ook 
mijn werk heel dankbaar wordt ontvangen, ik ben een tevreden mens..” zegt Tika 
terwijl ze haar handen ineen vouwt en me stralend aankijkt en ik ben voel me 
vervuld door waardering, niet alleen voor wat ze kan en wat ze doet maar 
vooral dat er mensen zijn zoals zij, met zoveel kracht empathie en inzicht, 
aan de ene kant enorm doelgericht en tegelijkertijd zo zacht. Tika’s nieuwe 
boek is onlangs verschenen; Een stukje liefde. Het boek is gemaakt om te 
laten zien wat het betekent als je een handicap hebt en behoefte hebt aan 
intimiteit en wat erbij komt kijken als je sociaal erotisch dienstverlener 
bent. Tika’s website http://tikastardust.nl 



Pornoster geeft zich bloot  
Kris heeft met me afgesproken op het plein in Den haag, wanneer hij aan komt 
lopen zit ik al op het overdekte terras en zwaai naar de knappe blonde 
jongeman die breed lachend op me af komt, me een warme knuffel geeft en dan 
lekker naast me neer ploft, menig man en vrouw heeft hem nagekeken op zijn weg 
naar me toe, geen wonder..Kris is niet alleen knap maar beschikt over charisma 
en een goed gevoel voor stijl. We hebben geluk, alhoewel herfst hoogtij viert 
schijnt vandaag de zon, soms voorzichtig tussen de wolken door en soms zo fel 
dat we een ander tafeltje moeten zoeken om elkaar zonder zonnebrillen aan te 
kunnen kijken. 

In drie jaar tijd heeft Kris zijn carrière als porno acteur behoorlijk op de 
kaart weten te zetten, zo won hij de “best International Porn Star award” in 
Londen op de Prowler Porn Awards, verschijnt hij regelmatig op de televisie 
(o.a. spuiten en slikken) en zit hij vol met nieuwe ideeën om het komende jaar 
zijn fans te trakteren op meer Kris Blent maar daar kan hij nog niet veel over 
zeggen, op mijn vraag of hij nog tips heeft voor aspirant pornosterren heeft 
hij wel een antwoord; “ga naar de websites van porno studio’s en bekijk met 
welke types zij werken, val jij daar tussen dan kun je jezelf via de site 
aanmelden en als je echt wil opvallen stuur dan naast je foto’s ook een kort 
clipje waarin je jezelf op een sexy manier presenteert.” Hij bestelt een 
plateau met borrelhapjes, 2 wijn en een fles bruisend water. “Vier je de 
zonneschijn? Je lijkt niet veel te snacken met dat afgetrainde lijf” hij lacht 
zijn parelwitte tanden bloot en haalt zijn schouders op “ik kan eten wat ik 
wil en zorg vanwege mijn werk echt goed voor mijn lichaam dus ik sport ook 
maar als ik niet sport kom ik nog niet aan, ben gezegend met een geweldige 
stofwisseling en realiseer me wat een luxe dat is! Het sporten is voor mij erg 
belangrijk om mijn conditie op peil te houden, mensen denken vaak dat je 
gewoon lekker seks hebt op de set en dat camera’s dat gewoon registreren maar 
dat is echt verre van de realiteit. We nemen de film in scenes op, die moeten 
dan op alle mogelijke manieren gefilmd worden om er later een mooi vloeiend 
geheel van te maken in de productie, 1 scene opnemen duurt tussen de 30 min en 
10 uur! Uiteindelijk wordt er een uur film materiaal geselecteerd, het is hard 
werken in situaties die er voor de kijker comfortabel en sexy uitzien maar die 
voor de acteurs heel ongemakkelijk kunnen zijn, we doen echt alles voor het 
plaatje” hij knijpt zijn zeegroene ogen een fractie van een moment samen 
terwijl de hapjes en de drankjes op tafel worden gezet, pakt zijn glas “proost 
schat!” hij klinkt zijn glas tegen het mijne “ik ben echt een levensgenieter, 
kan ook heel blij worden van kleine geluksmomentjes zoals deze” ik stem direct 
in en we bekronen de toost met een royale slok van de pinot grigio.  



“Krijg je op de set de ruimte om jouw grenzen aan te geven?” vraag ik hem 
terwijl hij een kaassoufleetje probeert te verorberen, “dit ding is bijna net 
zo heet als ik!” lacht hij en neemt gauw nog een slok terwijl hij nadenkt over 
zijn antwoord, “die ruimte die kun je krijgen maar hoe meer je bereid bent om 
te doen des te minder je jezelf beperkt om voor nieuwe films gevraagd te 
worden, dat is een afweging. Als je wilt doorgroeien in deze branche dan wordt 
er best veel van je gevraagd, persoonlijk vind ik dat het waard tenzij mijn 
gezondheid in gevaar komt. Privé heb ik ten alle tijden safe seks, daar ben ik 
echt heel strikt mee want ik kan voor mijn werk geen soa permitteren, de enige 
onveilige seks heb ik op de set en 2 weken van te voren ondergaan we als 
acteurs de soa tests maar sommigen sjoemelen met die tests waardoor ik voor 
het eerst in mijn leven met een soa rondliep, gelukkig kon het met een kuurtje 
worden opgelost maar ik was me te pletter geschrokken en daar ben ik nu dan 
extra mee op mijn strepen gaan staan, het werd me niet in dank afgenomen, 
iemand heeft het naar de media gelekt om van mij de zondebok te maken maar 
daar heb ik geen boodschap aan, ik ben schoon van lijf en geweten!”           

Ik hef opnieuw het glas en we proosten op zijn carrière. We genieten even van 
de mooie herfstmiddag en bekijken samen hoe dagjesmensen, kantoorlui en het 
winkelend publiek aan ons voorbij trekken. “Hoe heeft je omgeving eigenlijk 
gereageerd op je porno carrière?” vraag ik hem en hij wijst naar onze 
inmiddels lege glazen, de ober knikt bevestigend en ik vraag hem of ik te 
persoonlijk word, hij slaat zijn arm lachend om me heen “we nemen er gewoon 
nog eentje, carpe diem schat! Mijn familie en vrienden hebben me altijd 
gesteund, de een sneller dan de ander maar ik mag mezelf gelukkig prijzen dat 
iedereen achter me staat, ook mijn escort carrière is algemeen bekend en 
geaccepteerd. Ik ben recent single en heb daardoor ook zin om weer op escort 
te gaan, door mijn bekendheid in de porno is er enorm veel vraag naar me. Heel 
erg leuk om op die manier met fans in contact te komen, ik krijg ook best veel 
cadeaus van mijn fans en dat zelfs wereldwijd! Natuurlijk krijgen ze dan een 
bedankje van me of als ze in de buurt zijn kunnen we ook best een drankje doen 
maar sommige fans slaan door en ontpoppen in stalkers, daar heb ik wel eens 
last van gehad, meestal is het blokkeren van de stalker genoeg om er van af te 
komen maar ik had er een paar bij zitten die ook mensen in mijn privé leven 
begonnen lastig te vallen, wat zo iemand bezielt zal ik nooit begrijpen maar 
gelukkig is dat een kleine minderheid want ik heb een geweldig leuke fanbase 
die ik het komende jaar nog verder van plan ben uit te breiden en te 
plezieren.” Daar heffen we dan nog maar een keer onze glazen op. 

De aflevering van Kris in spuiten en slikken kun je terugzien op 
https://www.npo.nl/spuiten-en-slikken/25-04-2017/BNN_101382411 



Tips&Tricks & actualiteiten  

• Sommige klanten hebben nog schaamhaar en dat vind ik dus 
echt niet fris, ik prik een gat met mijn vinger midden in 
een vel keukenrol en steek daar zijn pik doorheen zodat er 
geen haren in mijn mond komen (Selma) 

• Zorg dat je telefoon altijd op stil staat wanneer je met een 
klant bent, klanten knappen enorm af op collega’s die dat 
niet doen maar zo krijg ik er steeds meer bij! (Denise) 

• Bij een klapper stak ik meteen de intiemdouche naar binnen 
maar bij de GGD werd dat me juist met klem afgeraden, niet 
doen dus! Beter is het om rustig te wachten tot alles 
vanzelf naar buiten komt, natuurlijk kun je de buitenkant 
wel gewoon spoelen (Gloria) 

• Ik geef een kleine striptease op de kamer, succes 
gegarandeerd en klanten vragen daarom speciaal naar mij 
(Amber) 

• Ik vraag een klant altijd met mij te douchen, gaat lekker 
van de tijd af en je weet zeker dat hij schoon 
is…ondertussen start ik het voorspel onder de douche (Julia) 

• Bij anaal gebruik ik altijd condooms die speciaal daarvoor 
verkocht worden, weinig van mijn collega’s weten dat die 
bestaan (Elina) 

• Vergeet niet om tijd vrij te maken voor jezelf, het werk is 
best zwaar en ik heb gemerkt dat als ik tijd besteed aan 
chillen en relaxen dat ik veel beter in staat ben om mijn 
werk te blijven doen. Ik werk 4 dagen maximaal en dan 3 
dagen vrij (Coco) 

• Ik draag altijd unisex parfum als ik ga werken zodat mijn 
klanten thuis geen moeilijke vragen hoeven te beantwoorden 
en mij probleemloos kunnen blijven bezoeken (Marisol) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


