18 maart 2020

L.S.,

U ontvangt als gemeente dit ondersteunende schrijven bij een aanvraag tot bijstand. De afdeling
Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas ESSM heeft ruime ervaring met
gespecialiseerd maatschappelijk werk aan sekswerkers in de regio Rotterdam. Dit zijn onzekere tijden
voor velen die ook vragen en onduidelijkheden op kunnen roepen over verschillende sociale
voorzieningen. We hopen u met dit schrijven te kunnen ondersteunen met informatie vanuit onze
expertise ten behoeve van de bij u ingediende aanvraag.
De aanvrager is werkzaam in de erotische dienstverlening. Ten gevolge van de maatregelen die door
het RIVM zijn genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen, heeft de
aanvrager dringend behoefte aan financiële ondersteuning.
Het RIVM Nederlanders adviseert zo veel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.
Vergunde seksinrichtingen zijn abrupt gesloten Het is het voor de aanvrager niet meer mogelijk om
diens beroep als sekswerker uit te oefenen. Aanvrager werkte onder de zogenoemde 'opting-in'
regeling, een veelgebruikte regeling binnen de seksbranche. Dit is een fiscale constructie die
vergelijkbaar is met arbeid als zelfstandige. Het betreft een fictieve dienstbetrekking in uitsluitend
fiscale zin. Er is geen sprake van een werkgevers-werknemers-relatie. De keuze voor opting-in heeft
geen arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke consequenties. Men is niet verplicht
verzekerd voor de werknemersverzekeringen en geniet geen arbeidsrechtelijke bescherming. Binnen
de opting-in ligt, net als bij zelfstandigheid, alle risico van ziekte of geen of onvoldoende
opdrachten/gebrek aan klanten bij de sekswerker. Binnen de 'opting-in'-regeling worden
sekswerkers niet doorbetaald bij werkeloosheid, ziekte of calamiteiten. Als gevolg van de ontstane
situatie heeft aanvrager géén inkomen meer. Omdat verzekeringsmaatschappijen niet met
sekswerkers in zee willen gaan, is het voor hen niet mogelijk om dit risico af te dekken. Ook is het
voor sekswerkers niet mogelijk om te kiezen voor loondienst. Vergunde seksinrichtingen in
Nederland bieden namelijk geen loondienst aan.
Veel sekswerkers zijn direct afhankelijk van de kortetermijninkomsten welke ze uit het werk in de
seksbranche konden halen. Daarnaast hebben velen de afgelopen weken diens klandizie al drastisch
af zien nemen waardoor zij door eventuele financiële reserves heen zijn. Dit maakt dat aanvrager
diens andere vaste lasten niet meer kan betalen en géén geld heeft voor primaire levensmiddelen.
We hopen hiermee een toelichting te verschaffen over de urgentie van de financiële nood en u
vragen zo spoedig mogelijk te beschikken op het verzoek tot de vorm van bijstand welke aanvrager

bij u neerlegt en de noodzaak van een voorschot met aanvrager te overwegen. Het opbouwen van
(ernstige) schulden kan hiermee voorkomen worden.
Zodra de maatregelen vanuit het ministerie en het RIVM vervallen is de aanvrager voornemens om
werkzaamheden weer te gaan uitvoeren en zal de noodzaak tot bijstand komen te vervallen.
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