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Overzicht regelingen inkomenssteun sekswerkers 
Informatie per 21 juni 2020  

TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 

De TOZO is bedoeld voor zelfstandigen die onder het bestaansminimum komen omdat hun inkomsten door de coronacrisis in één 
klap (grotendeels) zijn weggevallen. De TOZO is gebaseerd op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar de eisen zijn 
versoepeld en aanvragen worden sneller behandeld. De TOZO bestaat uit twee maatregelen:  

- een aanvullende uitkering voor levensonderhoud tot het sociaal minimum (3 mnd €1050 alleenstaande) en/of  
- een lening voor bedrijfskapitaal tot max. €10.157 

De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de Corona-crisis. De regeling wordt 
uitgevoerd door gemeenten. Kijk dus op de website van je gemeente hoe het in jouw gemeente geregeld is. Veel gemeentes 
hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de homepage. 

Meer info over de Bbz in Nederlands en Engels kan je vinden op “Ondernemersplein”:  
Nederlands: https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/ 
English: https://business.gov.nl/subsidy/corona-crisis-extra-bbz-support-for-self-employed-professionals/ 

VERLENGDE TOZO per 1 juni (Tozo 
2): aanvullende uitkering 

Voorwaarden Aanvragen 

• Financiele steun voor zzp’ers, max. 3 
aaneengesloten maanden in de 
periode juni, juli en augustus  

• Aanvulling tot aan het sociaal 
minimum (stel: netto €1.500/ 
alleenstaanden: netto €1.050) 

• Aanvraag voor 1 oktober 

• Aanvragen in woongemeente  

• Hoeft niet te worden terugbetaald 

• Geen toets op vermogen 

• Kostendelersnorm is niet van 
toepassing 

• Geen onderzoek naar levensvatbaar-
heid van je bedrijf 

• Beslissing binnen 4 wkn 

• Voorschotten mogelijk 

• Uitgevoerd door gemeente 

LET OP:  
TOZO 1 gold voor 3 aaneengesloten 
maanden in de periode maart-augustus. 
Aanvragen voor 1 juni. 

TOZO 2 geldt voor juni, juli, augustus en 
september. Aanvragen kan, met 
terugwerkende kracht, in de periode 1 
juni t/m 30 september. 
Je kan TOZO 2 aanvragen ongeacht of je 
TOZO 1 hebt aangevraagd.  

Bij TOZO 2 telt het inkomen van een evt. 
partner wel mee voor het bepalen van 
het recht op en de hoogte van een 
uitkering (bij TOZO 1 telde die niet mee). 

• Zzp’er/zelfstandig ondernemer 

• Ouder dan 18 jaar 

• Woonplaats & bedrijf in Nederland 

• Inschrijving KvK vóór 17 maart  
2020, 18.45 uur   

• In bezit van alle noodzakelijke 
vergunningen 

• Gemiddeld 23.5 uur per week  
werkzaam in je beroep/bedrijf (uren 
administratie & werving klanten tellen 
ook mee) 

• Nederlander|EU burger + rechtmatig in 
NL|verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd|verblijfsvergunning 
met doel ‘arbeid als zelfstandige’   

Eis inschrijving KvK sluit opting-inners uit. 
Hier loopt een rechtszaak over.  

Op de site https://www.krijgiktozo.nl/ kan 
je kijken of je in aanmerking komt 

Meer info en aanvragen:  
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/ 
(voor het doen van een aanvraag linkt de 
website door naar de website van de 
gemeente waar je woont) 

 

Opgeven: 

• Persoonlijke gegevens (naam, adres, 
BSN nr, tel, email, rekening nr) 

• Persoonlijke gegevens evt. partner 

• Leefsituatie 

• Schatting inkomsten mrt-apr-mei 

• Kopie inschrijving KvK en BTW nr 

• Toelichting waarom je het geld 
nodig hebt 

Meesturen: 

• Kopie paspoort, identiteitsbewijs of 
vreemdelingen document (ook van 
evt. partner) 

• Kopie voorzijde bankpas van je 
priverek waarop je de uitkering wilt 
ontvangen 

• In sommige gemeenten: laatste 
bankafschrift van priverekening 

 
LET OP: 
Een Tozo-uitkering kan gevolgen 
hebben voor de hoogte van je recht op 
toeslagen en de hoogte van de 
belastingen die jij en je evt. partner 
moeten betalen. 

TOZO Bbz: Lening bedrijfskapitaal Eisen Aanvragen 

• Lening voor bedrijfskapitaal  

• Maximaal € 10.157 

• 2% rente 

• Lening voor 3 jaar 

• Zzp’er/zelfstandig ondernemer 

• Woonplaats & bedrijf in Nederland 

• Inschrijving KvK vóór 17 maart 2020, 
18.45 uur   

Opgeven: 

• Persoonlijke gegevens (naam, adres, 
BSN nr, tel, email, rekening nr) 

• Persoonlijke gegevens evt partner 

https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
https://business.gov.nl/subsidy/corona-crisis-extra-bbz-support-for-self-employed-professionals/
https://www.krijgiktozo.nl/
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
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• Terugbetaling vanaf 1 januari 2021  

• Mogelijkheid tot uitstel van 
aflossingsverplichting 

• Versnelde procedure 

• Uitgevoerd door gemeenten 
 

LET OP: 
Grensondernemers uit de EU met een 
inschrijving KVK in Nederland (maar dus 
geen woonadres hier) kunnen hier ook 
een aanvraag voor doen. Zie voor meer 
info: 
https://www.gemeentemaastricht.nl/w
erk-en-inkomen/lening-bedrijfskapitaal-
voor-grensondernemers-tozo 
 

• In bezit van alle noodzakelijke 
vergunningen 

• Gemiddeld 23.5 uur per week 
werkzaam in je beroep/bedrijf (uren 
administratie & werving klanten tellen 
ook mee) 

• Nederlander|EU burger + rechtmatig in 
NL|verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd|verblijfsvergunning 
met doel ‘arbeid als zelfstandige’   

Op de site https://www.krijgiktozo.nl/ kan 
je kijken of je in aanmerking komt 

Meer info en aanvragen:  
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/ 
(voor het doen van een aanvraag linkt de 
website door naar de website van de 
gemeente waar je woont) 

• Leefsituatie 

• Schatting inkomsten mrt-apr-mei 

• Naam bedrijf 

• KvK nr 

• BTW nr 

• Toelichting aanvraag (effecten 
coronamaatregelen; waarom wil je 
de regeling gebruiken) 

Meesturen: 

• Kopie paspoort, identiteitsbewijs of 
vreemdelingen document 

• Kopie voorzijde bankpas van je 
priverek waarop je de uitkering wilt 
ontvangen 

Noodloket: Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren 
COVID-19 (TOGS) 

Eisen Aanvragen 

• Compensatie voor ondernemers in 
branches die direct getroffen worden 
door de corona-maatregelen, zgn. 
‘contactberoepen’ zoals de horeca, 
kappers enz. Hieronder vallen ook 
seksbedrijven. 

• Eenmalige uitkering van 4.000 euro 
voor 3 maanden 

• Hoeft niet te worden terugbetaald  

• Binnen 4 weken uitgekeerd 

• Uitvoering regeling door RVO.nl  

Meer info en aanvragen via 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/tegemoetkoming-
schade-covid-19 

Zie persbericht uitbreiding SBI-codes: 
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/teg
emoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-
sbi-codes 

 

• Onderneming moet een vestiging 
hebben buiten het eigen huis (dus 
ander adres dan privé adres) 

• Inschrijving KvK 

• Hoofdactiviteit moet vallen onder een 
van de vastgestelde SBI-codes in het 
handelsregister van de KvK, peildatum 
15 maart (code 96.09 valt hieronder*). 
Zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/tegemoetkoming-
schade-covid-19 

• Verwacht omzetverlies van 16 maart 
t/m 15 juni: meer dan € 4.000 

• Verwachte vaste lasten van 16 maart 
t/m 15 juni: meer dan € 4.000 

*Helaas vallen nog steeds veel seksbedrij-
ven buiten de boot omdat zij onder een 
andere SBI-code (dan 9609) staan geregis-
treerd. Zij kunnen wel een TOGS-aanvraag 
doen, maar worden dan om een 
aanvullende verklaring gevraagd. Ook kan 
je aangeven dat de SBI-code verkeerd is. 
In beide gevallen wordt de aanvraag 
individueel beoordeeld. Zie: 
https:/www.rijksoverheid.nl/documenten
/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-
maatregelen-ondernemers 

Nodig voor aanvraag: 

• eHerkenningsmiddel niveau 1 (of 
hoger) of DigiD 

• KvK nummer 

• SBI-code hoofdactiviteit (staat op 
uittreksel KvK inschrijving).  

• Bankrekeningnummer 
onderneming   

• Correspondentie- en bezoekadres 
onderneming 

• Naam, telefoonnummer, e-
mailadres 

• Aanvraag kan via (machtiging) 
intermediair 

 

Verschillende gemeenten hebben een eigen versoepelde regeling onder de Participatiewet opgezet voor opting-inners en 
andere sekswerkers die niet in aanmerking komen voor de TOZO, bijvoorbeeld Deventer, Arnhem en Utrecht. Kijk op de 
website van de gemeente waar je woont of dat misschien ook in jouw gemeente zo is. 
Zie voor Deventer bijv.: https://deventer.vvd.nl/nieuws/39636/ook-steun-voor-sekswerkers 

Als er in  jouw gemeente nog niets is geregeld, lees dan dit stappenplan hoe je kan proberen ook in jouw gemeente noodsteun 
voor sekswerkers voor elkaar te krijgen: https://sekswerkexpertise.nl/hoe-vraag-je-de-niet-tozo-aan-bij-je-gemeente/ 

Uitkering bijzondere doelgroepen 
Participatie Wet (Bijzondere Bijstand) - 

Eisen Aanvraagformulier 

https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/lening-bedrijfskapitaal-voor-grensondernemers-tozo
https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/lening-bedrijfskapitaal-voor-grensondernemers-tozo
https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/lening-bedrijfskapitaal-voor-grensondernemers-tozo
https://www.krijgiktozo.nl/
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-sbi-codes
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-sbi-codes
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://deventer.vvd.nl/nieuws/39636/ook-steun-voor-sekswerkers
https://sekswerkexpertise.nl/hoe-vraag-je-de-niet-tozo-aan-bij-je-gemeente/
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Amsterdam 

• Je woont in Amsterdam  

• Geldt voor zzp’ers en opting-inners  

• Aanvraag via P&G292 

• Max. 999,70 EUR voor 3 maanden 

• Binnen een week geregeld 

Meer info en aanvraagformulieren: 
https://www.pg292.nl/actueel/hoe-
vraag-je-een-uitkering-aan/  

Verschillende (RUPS) hulpverlenings-
organisaties hebben in hun eigen 
gemeenten speciale afspraken gemaakt 
voor een soepele behandeling van 
sekswerkers die bijstand nodig hebben. 
Neem hiervoor contact op met een van 
de lokale hulporganisaties (zie overzicht 
elders op de website) of kijk op de 
website van je gemeente  

• Wonen en ingeschreven zijn in 
Amsterdam 

 

Opgeven: 

• Persoonsgegevens (naam, adres, 
geb. datum, BSN nr, tel, email, rek 
nr) 

• Woonsituatie 

• Hoogte huur/hypotheek 

• Meer dan 200 Euro cash? 

• KvK nr 

Meesturen: 

• Kopie paspoort of ID  

• Kopie bankpas + kopien van 3 
maanden bankafschriften 

• Aanvraagformulier participatiewet 
bijzondere doelgroepen. Daarin 
wordt gevraagd naar: 

• Persoonsgegevens 

• Reden aanvraag 

• Toestemming vrijwillig huisbezoek 

• Info gezamenlijke huishouding en/of 
medebewoners  

• Huisvesting & woonkosten 

• Inkomen & bezittingen 

• Schulden 

• Werkzaamheden in eigen bedrijf of 
beroep 

• Zorgverzekering 

• Gegevens bankrekening 

• Info waarvan de afgelopen maanden 
geleefd en waarom nu bijstand 
nodig 

Bijzondere en algemene bijstand 
(Participatie Wet) 

Eisen Aanvragen 

Bijzondere bijstand: 

• tijdelijke overbrugging bij nood in 
kosten voor eerste levensonderhoud 

• Gift of lening 

• Voorschot mogelijk (maar moet bij 
afwijzing aanvraag worden 
terugbetaald)  

• Beslissing binnen 8 weken 

Algemene bijstand: 

• Structurele uitkering voor als je wilt 
stoppen met sekswerk 

• Inspanningsverplichting voor 
vrijwilligerswerk/participatie 

• Beslissing binnen 8 weken 

Neem contact op met je lokale 
hulpverleningsorganisatie voor 
informatie en hulp (zie overzicht elders 
op de website). 

Via website gemeente waar je woont 

Bijzondere bijstand zelfstandigen (de 
‘gewone’ Bbz) 

Eisen Aanvragen 

• Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk 
financiele problemen hebben  

• Periodieke uitkering, max. 12 mnd  

• Renteloze lening: gemeente kijkt 
achteraf of bedrijf winstgevend, op 
basis daarvan moet je de uitkering 
geheel of gedeeltelijk terugbetalen 

• Aanvulling tot bijstandsniveau 

Alle eisen die voor de TOZO-Bbz gelden 
(zie hierboven) - Plus: 

• Minimaal anderhalf jaar ondernemer 

• Bedrijf moet levensvatbaar zijn 

• Geen lening mogelijk van de  bank of 
borgstellingsfonds 

• Check op eigen vermogen 

Via website gemeente waar je woont 

https://www.pg292.nl/actueel/hoe-vraag-je-een-uitkering-aan/
https://www.pg292.nl/actueel/hoe-vraag-je-een-uitkering-aan/


4 
 

• Beslissing binnen 8 weken   

• Regeling geldt ook voor zelfstandigen 
die hun bedrijf willen stoppen omdat 
het niet langer levensvatbaar is 

Ben je geen Nederlander maar EU burger 
of kom je uit een land buiten de EU, dan 
gelden speciale regels. Neem contact op 
met je lokale hulpverleningsorganisatie 
voor informatie en hulp (zie overzicht 
elders op de website). 

Zijn er nog meer regelingen? 

Ja. We hebben hier de belangrijkste regelingen op een rij gezet waarop sekswerkers een beroep kunnen doen voor noodsteun. 

Maar er zijn meer regelingen. Zo kan je bijvoorbeeld uitstel vragen bij de belastingdienst voor betaling van BTW en 

inkomstenbelasting. Kijk voor andere regelingen op de website van je gemeente of van de Kamer van Koophandel. Of vraag hulp 

bij een van de organisaties van de lijst elders op de website. Zij kennen alle regelingen en kunnen je helpen een aanvraag in te 

dienen. 

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 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.  

Kun je wat missen? Het zou geweldig zijn wanneer je andere sekswerkers in deze zware tijd zou willen helpen. Donaties zijn erg 

welkom. Kijk op www.dutchemergencyfund.nl 

Hulp  nodig? 

Verschillende organisaties bieden informatie en hulp bij het aanvragen van een (nood)uitkering: zie de info sheet 

https://sekswerkexpertise.nl/organisaties-die-helpen-bij-noodsteun-aan-sekswerkers/. Zij kunnen je ook informeren over 

andere regelingen die voor jou misschien van toepassing zijn.  

Humanitas Rotterdam heeft 2 brieven geschreven die je kunt gebruiken om een aanvraag te ondersteunen: algemeen 

ondersteund schrijven aanspraak bijstand opting-in en algemeen ondersteund schrijven aanspraak bijstand zelfstandigen 

Wil je met een andere sekswerker praten? 

De Call Me Helpline, voor en door sekswerkers, is sinds kort van start gegaan. De helpline is 7 dagen per week voor enkele uren 

geopend. Meestal eind van de middag of begin van de avond kun je een vrijwilliger treffen met een luisterend oor. Zie voor 

nummer en tijden: https://callmehelpline.nl/. Call Me Helpline is operated by Sexworkers Against Violence & Exploitation 

(SAVE). 

 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.  

Updates 

Dit overzicht is gebaseerd op de informatie die we nu hebben, maar er komt steeds nieuwe informatie bij of dingen veranderen. 

We proberen het zo goed mogelijk bij te houden, maar kunnen informatie missen. Boven aan dit formulier vind je de datum van 

de laatste update. Heb je informatie die we ook zouden moeten opnemen, laat het ons weten!  

 

http://www.dutchemergencyfund.nl/
http://www.dutchemergencyfund.nl/
https://sekswerkexpertise.nl/organisaties-die-helpen-bij-noodsteun-aan-sekswerkers/
https://sekswerkexpertise.nl/wp-content/uploads/2020/03/algemeen-ondersteund-schrijven-aanspraak-bijstand-optingin.pdf
https://sekswerkexpertise.nl/wp-content/uploads/2020/03/algemeen-ondersteund-schrijven-aanspraak-bijstand-optingin.pdf
https://sekswerkexpertise.nl/wp-content/uploads/2020/03/algemeen-ondersteund-schrijven-aanspraak-bijstand-zelfstandigen.pdf
https://callmehelpline.nl/
https://www.kvk.nl/coronaloket/

