CORONACRISIS :
INFORMATIEGIDS VOOR
SEKSWERKERS

Deze gids werd mogelijk gemaakt dankzij informatie die verzameld is en beschikbaar is gesteld door Dokters van de Wereld België, de
Federatie van Sociale Diensten (FDSS), Bruss'Help en het Observatorium voor AIDS en Seksualiteit (OSS).

We danken ook de Koning Boudewijnstichting, de gemeenten Sint-Joost-ten-Noode en Schaarbeek voor hun steun tijdens deze crisis.

Dank ook aan de vele burgers die hebben deelgenomen aan onze fondsenwerving, waardoor we vandaag nog steeds de meest kwetsbare
sekswerkers kunnen helpen.

En tot slot een grote dank aan onze vrijwilligers die hebben geïnvesteerd in de minutieuze research om deze gids zo goed en zo snel mogelijk
voor de hele community van sekswerkers te voltooien.
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INFORMATIEGIDS VOOR SEKSWERKERS TIJDENS DE CORONACRISIS
Door de gezondheidscrisis van COVID-19 is het sekswerkers niet langer toegestaan te blijven werken. Het is op
het moment van schrijven onmogelijk om uitspraken te doen over wanneer sekswerk in België terug mogelijk
zal zijn.
Ondertussen is het niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden naar onze rechten en onze opties, zowel op
gezondheidsvlak als op financieel vlak.
Deze gids, die zeker niet alle mogelijkheden of hulpbronnen bevat, verzamelt informatie over uw rechten en
de belangrijkste diensten in België, zodat u zo goed mogelijk ondersteund kan worden.
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SANTE
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OVERAL IN BELGIË
Uw gezondheid is het allerbelangrijkste tijdens deze periode, niet alleen wat betreft het coronavirus
COVID-19, maar ook wat betreft andere ziektes en aandoeningen.

COVID-19

-

Indien u vermoedt dat u besmet bent, neemt dan meteen contact op met uw huisdokter. Als u er geen
heeft, neem dan contact op met een van de onderstaande preventie- en gezondheidsdiensten voor
sekswerkers (op pagina 6) om u te helpen een arts te vinden. UTSOPI kan u indien nodig ook helpen
om met deze diensten in contact te komen. Neem in dit geval contact op met Daan op 0472/25 64 26.

-

Als u niet alleenwoont (huisgenoot, gezin, etc.) en u woont samen met iemand met een verhoogd
risico op besmetting, volg dan indien mogelijk de volgende maatregelen op:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slaap in aparte bedden.
Gebruik verschillende badkamers.
Gebruik niet dezelfde handdoeken, hetzelfde bestek of glazen.
Desinfecteer dagelijks contactzones (zetels, stoelen, tafels,...)
Was regelmatig het huislinnen.
Hou afstand in huis.
Verlucht de ruimtes.
Bel de hulpdiensten in het geval u of uw huisgenoot meer dan 39 graden koorts heeft of
ademhalingsproblemen.
9. Na contact met een vermoedelijk besmet persoon, hou de quarantaine twee weken vol om niemand
anders te besmetten.
-

Als u COVID-19 heeft, kunt u zonder extra kosten door het ziekenhuis worden verzorgd. Loop niet het
risico niet behandeld te worden uit angst voor extra kosten!

-

Voor alle andere vragen over het coronavirus: http://info-coronavirus.be of bel 0800/14 689.
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BRUSSEL

Referentiepersoon voor UTSOPI tijdens de crisis :
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Specifieke diensten voor sekswerkers
_____________________________________________

Tijdens de gezondheidscrisis blijven organisaties die sekswerkers helpen en ondersteunen, operationeel. U
kan dus bij hen terecht. Deze diensten zijn gratis, ook toegankelijk voor mensen zonder ziekteverzekering en
ze werken onder strikte vertrouwelijkheid.

Alias

Espace P…

Alias is een psycho-medisch-sociale dienst voor
mannelijke - en transsekswerkers in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Espace P ontvangt enkel op afspraak (indien
nodig). Voor meer gedetailleerde informatie kunt
u contact opnemen met het personeel.

Het straatwerk wordt uitgevoerd op vrijdag- en / of
zaterdagavond van 12.00 uur tot 05.00 uur,
afhankelijk van de nood.

Brussel: 0471 / 73.40.89

Per e-mail en telefoon zijn ze bereikbaar voor alle
psychosociale vragen (een luisterend oor, logies,
dringende medische hulp, OCMW, verblijfsstatus,
...) van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur: info@alias-bru.be, 0485 / 02.12.48. Hier vindt
u de emails en nummers van de individuele
teamleden.

De
bezoekuren
voor
intakegesprekken,
maatschap- pelijke activiteiten en de medische en
sociale bezoekuren worden tijdelijk afgeschaft. Tot
nader order wordt het straatwerk opgeschort.

Om een afspraak met de dokter te maken: 0486 /
92.52.60

Voor meer informatie: www.espacep.be

bruxelles@espacep.be

Het team blijft bereikbaar via e-mail en telefoon,
maar ook via sociale netwerken.

Er zijn online chatsessies op dinsdag- en
donderdag- middag van 15.00 tot 17.00 uur.
Digitaal onthaal en chats zijn ook mogelijk op
https://www.info4escorts.be/nl op maandag van
10u tot 17u; dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur;
woensdag van 14 tot 17 uur en van 20 tot 22 uur,
donderdag van 15 tot 17 uur en vrijdag van 20 tot
22 uur.
Meer informatie: http://www.alias-bru.be
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Gynaecologie, anticonceptie en abortus
_____________________________________________
Verschillende diensten blijven open en beschikbaar met betrekking tot elk verzoek om anticonceptie,
gynaecologie en / of abortus. Uw gezondheid is belangrijk en de strijd tegen het coronavirus mag niet ten koste
gaan van andere gezondheidsproblemen.

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) bieden onder meer noodconsultaties aan voor gynaecologie (tests,
anticonceptie, pijn, bloeding, enz.). Noodanticonceptie en abortus zijn ook mogelijk.

Let op: als u een risicovol contact hebt gehad, is het noodzakelijk om te informeren naar noodanticonceptie,
maar ook naar een behandeling na blootstelling aan hiv (PEP-behandeling). De verenigingen Alias, Espace P…
en UTSOPI kunnen u hierbij helpen.

Ga naar www.caw.be om het dichtstbijzijnde centrum te vinden.

HIV- en Soatests
_____________________________________________

Als je onbeschermde seks hebt gehad, zijn er verschillende diensten beschikbaar om je te helpen. Aarzel niet
om hen in te lichten over je activiteit als sekswerker, deze informatie is belangrijk voor het medisch onderzoek.
Het is op dit moment niet mogelijk om u te laten begeleiden tijdens het onderzoek.

S Clinic

CETIM

De S-kliniek biedt consultaties over seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa's). Deze dienst
is enkel mogelijk na noodsituaties, die telefonisch
geëvalueerd worden op maandag en donderdag
van 13.30 uur tot 16.00 uur.

CETIM is een Brussels hiv/aids-referentie- centrum
dat toegankelijk is voor mensen zonder sociale
zekerheid. CETIM biedt geen tests, alleen de
behandeling van ziekten.

Contact :
Hoogstraat 322, 1000 Brussel - Route 900
Telefoon: 32 (0)2 535 37 32

Het centrum is op maandag en donderdag
geopend van 13.30 uur tot 16.00 uur, alleen op
afspraak.
Contact :
Hoogstraat 322, 1000 Bruxelles - Route 900
Telefoon: 32 (0)2 535 31 77
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Alias

Voor zeer urgente soa-screening, alleen op afspraak en tijdens de week. Mensen die een aanzienlijk risico
hebben genomen, worden aangemoedigd om naar de S-kliniek te gaan. De arts van Alias is beschikbaar voor
afspraken op het nummer 0486 / 92.52.60 van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur. Voor alle andere
vragen is het Alias-team bereikbaar van maandag t / m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op 0485 / 02.12.48.

Seksueel geweld
Onthoud:

_____________________________________________
Deze diensten zijn strikt vertrouwelijk en gratis.

- Als een klant heeft geweigerd u te
betalen
/
het geld
heeft
teruggenomen, mag u dit als een
aanranding
beschouwen.
Een
seksuele relatie met een klant
gebeurt met toestemming van bede
partijen en is betalend. Als er niet
wordt betaald, is er sprake van
aanranding.

Zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG)

Het ZSG is een onthaalcentrum voor alle slachtoffers van
seksueel geweld (vrouw, man, transgender, kind).
Ondanks de inperking van de teams blijft het centrum
open en bereikbaar, 24/24 en zeven dagen op zeven.

Contact :
Centrum 320, Hoogstraat 320, 1000 Brussel

- Ook een man kan het slachtoffer
zijn van seksueel geweld. Alleen
omdat je een mannelijke sekswerker
bent, wil nog niet zeggen dat dit jou
ook niet kan overkomen.

Telefoon : 02 535 45 42

SOS Viol – 0800 98 1 00

Een hulplijn voor slachtoffers van seksueel geweld en hun naasten.

Algemene geneeskunde
_____________________________________________
Als je geen huisarts hebt en een consultatie nodig hebt, blijven het Athena Center en de Humanitarian Hub
beschikbaar.
Athena Center
Bel voor een afspraak in het Athena-centrum
tussen 9.00 en 18.00 uur om een medische
afspraak te plannen op 0494 / 18.90.24.
Bij symptomen van COVID-19 (hoesten, koorts,
keelpijn, moeite met ademhalen, verlies van

smaak en / of geur) en zonder de mogelijkheid om
een afspraak te maken, kunt u direct naar de
Humanitaire hub tussen 11.00 en 16.00 uur
Contactgegevens:
Bld Bischoffsheim 31, 1000 Brussel (linkerdeur)
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Maandag t / m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
0494 / 18.90.24 / 02 / 244.53.02
info@athenabrussels.be
https://www.athenabrussels.be/

stelt voor eerder de dichtstbijzijnde
consultatieposte gebruiken, met inbegrip van het
Athena Center, dat ook open blijft (9-18 uur) om
medisch consultaties te geven aan iedereen
zonder toegang tot zorg.
In het geval van Covid-symptomen wordt
gevraagd om bij voorkeur naar de HUB te gaan.

Humanitaire HUB

Contactgegevens:

De HUB is niet bedoeld om niet-essentiële
bewegingen in de stad aan te moedigen of om
nog bestaande structuren te vervangen. De HUB

100 Av. Du Port, 1000 Brussel
+32 (0) 470 / 71.52.65

Andere nuttige nummers
_____________________________________________
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WALLONIË
Referentiepersoon voor UTSOPI in Wallonië tijdens de crisis:
Marie 0485/62.08.41

Specifieke diensten voor sekswerkers
_____________________________________________
Tijdens de gezondheidscrisis blijven organisaties die sekswerkers helpen en ondersteunen, open. U kan dus
bij hen terecht. Deze diensten zijn gratis, ook toegankelijk voor mensen zonder ziekteverzekering en ze
werken onder strikte vertrouwelijkheid.
Espace P …

De diensten van Espace P zijn enkel beschikbaar op afspraak (indien nodig). Voor meer gedetailleerde
informatie, contacteer de personeelsleden op hun mobiele telefoon:

Aarlen

Luik

Namen

Boelen Benjamin 0467/05.86.84

Burette Paule

Antenne Namen

Buyssens Isabelle 0474/13.86.54

0488/27.30.62
Bechet Julie

0478/36.62.93

0488/27.29.23
Pierantonio Adrien

0471/73.48.86

Pavel Robert

0488/27.30.79
Biethieres Dominique
0488/27.29.52
Charleroi

Bergen

Tournai

0471/54.28.23

Byloo Géraldine

Pilette Julie

0493/17.43.73

0471/88.05.33

De opvang, activiteiten en medische en sociale diensten worden tijdelijk afgeschaft. Tot nader order wordt het
straatwerk opgeschort. Het team blijft beschikbaar via mail, via telefoon en via de sociale media.
Espace P heeft ook specifiek advies gepubliceerd voor sekswerkers in de volgende talen:
In het frans
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In het engels
In het spaans

ICAR Wallonië

Na de verschillende maatregelen die in België zijn genomen met betrekking tot het coronavirus, moest ICAR
Wallonië zijn diensten beperken. De vereniging heeft geen onthaalbedienden meer ter plaatse. Het team is
echter nog steeds telefonisch bereikbaar op 04 / 223.18.26

ICAR Wallonië zal wel veldwerk blijven doen.

Andere nuttige nummers
_____________________________________________
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VLAANDEREN

Referentiepersoon voor UTSOPI in Vlaanderen tijdens de crisis :
Daan

0472/25.64.26

daan@utsopi.be

Specifieke diensten voor sekswerkers
_____________________________________________

Tijdens de gezondheidscrisis blijven organisaties die sekswerkers helpen en ondersteunen, operationeel. U
kan dus bij hen terecht. Deze diensten zijn gratis, ook toegankelijk voor mensen zonder ziekteverzekering en
ze werken onder strikte vertrouwelijkheid.

Violett

De teams van Violett blijven beschikbaar via telefoon, mail, whatsapp en de sociale media voor sociale
begeleiding. De spreekuren en de medische consultaties zijn tijdelijk opgeschort. Urgente medische hulp is
wel nog mogelijk na afspraak per telefoon.
www.violett.be

Violett Antwerpen

Violett Gent

Violett Hasselt

03 293 95 91

09 233 47 67

011 33 30 58

sociaal.antwerpen@violett.be

sociaal.gent@violett.be

sociaal.hasselt@violett.be

dokters.antwerpen@violett.be

dokters.gent@violett.be

dokters.hasselt@violett.be

Contacteer de teamleden van Violett direct via Whatsapp of GSM: www.violett.be/nl/over-violett/ons-team/

Boysproject

Een specifieke dienst voor mannelijke en transgender sekswerkers.
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Boysprojects locatie in Antwerpen is gesloten zolang de overheid de beperkende maatregelen aanhoudt.
De personeelsleden zijn wel bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 10u tot 17u via mail,
telefoon, whatsapp en Facebook. Tijdens deze uren kan u ook met hulpverleners chatten op de
site www.info4escorts.be.
JASPER + 32 479 81 12 68 info4escorts.jasper@gmail.com
ROEL + 32 476 99 55 75 info4escorts.roel@gmail.com
SANNE + 32 476 88 50 55 info4escorts.sanne@gmail.com
NICOLAS + 32 475 75 30 63 info4escorts.nicolas@gmail.com
SAAR + 32 475 50 33 14 info4escorts.saar@gmail.com
BREGJE + 32 476 88 37 13 info4escorts.bregje@gmail.com
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REVENUS DE REMPLACEMENT

VERVANGINGSINKOMEN
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OVERAL IN BELGIË

De regering heeft een hele reeks maatregelen ingevoerd waardoor mensen tijdens de pandemie
beroep kunnen doen op een vervangingsinkomen. Over het algemeen is dit vervangingsinkomen alleen
mogelijk als u uw activiteit op de een of andere manier aangegeven hebt bij de staat. Als dat niet het geval is,
moet u zich tot de sociale bijstand wenden.

U bent zelfstandige in hoofdberoep.
_____________________________________________

•

Overbruggingsrecht

Wat?
Deze steunmaatregel geldt voor iedereen die zelfstandige is (ook in bijberoep) die door de overheid verplicht
is om zijn/haar activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Het geldt ook voor iedereen die zijn/haar
activiteit gedeeltelijk of volledig heeft moeten onderbreken als gevolg van de coronacrisis gedurende een
periode van ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen.

Hoeveel?
Het overbruggingsrecht bedraagt € 1291,69 zonder gezinslast en € 1614,10 met gezinslast.
Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer
van de zelfstandige dat hij/zij al dan niet gezinslast heeft.

Hoe aanvragen?
Hier vind je een aanvraagformulier:
https://www.rsvz.be/nl/inlichtingenformulier-overbruggingsrecht-gedwongen-onderbreking-naaraanleiding-van-coronavirus
Dit formulier moet je bezorgen aan je sociaal secretariaat (Xerius, Liantis, Acerta) of via een boekhouder met
mandaat.
Meer gedetailleerde informatie vind je op:
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
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https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigencoronavirus

•

Vermindering, uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdrage

Vermindering:
Elke zelfstandige kan altijd een vermindering van zijn/haar voorlopige sociale bijdragen aanvragen. Door
toedoen van het coronavirus krijg je hiervoor vandaag een snelle behandeling en een bijna automatische
goedkeuring. De aanvraag moet gedaan worden bij het sociaal secretariaat (Xerius, Liantis, Acerta,…).

Uitstel:
Indien je hiervoor kiest, kan je ook een uitstel van betaling aanvragen. Pas op, uitstel is geen afstel. De
bijdragen gaan later wel betaald moeten worden. Alle zelfstandigen mogen een uitstel aanvragen voor de
voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.
Deze aanvraag moet gebeuren:
vóór 31/3/2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
vóór 15/6/2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

•
•

Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling:
Het is ook mogelijk om een vrijstelling te vragen, indien je door het coronavirus financiële problemen
ondervindt. Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag dat je de
aanvraag indient omwille van het Coronavirus. De dossiers worden bijna automatisch verwerkt voor de
voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020. Neem ook voor deze optie contact op met je
sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet! Vraag je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvzinasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

•

Uitstel van betaling btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting

Wat?
Iedereen krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor btw, bedrijfsvoorheffing,
personenbelasting en vennootschapsbelasting.
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Meer gedetailleerde informatie hierover vind je op:
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

•

Uitstel van betaling schulden of vrijstelling boetes bij de fiscus

Wie schulden heeft bij de fiscus, kan uitstel van betaling of vrijstelling van boetes aanvragen. Dat kan via de
volgende site:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

U bent zelfstandige in bijberoep
_____________________________________________

Heb je recht op steun?
Op dit ogenblik is hierover nog veel onduidelijkheid.

Dit weten we zeker:

Heb je recht op een vermindering van sociale bijdragen? Ja. Je moet dit aanvragen via het sociaal
verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

Heb je recht op een uitstel van betaling van de sociale bijdragen? Ja, als je voorlopige bijdragen betaalt die
minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in bijberoep. Neem contact op met je sociaal
verzekeringskantoor voor meer informatie.

Je hebt geen recht op een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

Je hebt recht op het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat je voorlopige sociale bijdragen betaalt die
minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in bijberoep.
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Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

U bent werknemer
_____________________________________________

Je bent werknemer in een bar, club, privé,… die als gevolg van de coronacrisis moest sluiten. Dan kun je
beroep doen op de volgende steunmaatregelen van de overheid. Maar enkel indien je zowel:

- officieel ingeschreven bent als werknemer
- je sociale zekerheid betaald wordt in België

•

U bent nog onder contract

Wat?
Je bent nu tijdelijk werkloos en kan een uitkeringsaanvraag doen. Dit doe je met het vereenvoudigd formulier
C3.2-werknemer-corona. Er worden geen voorwaarden gesteld, je hebt sowieso recht op de uitkering. Hoeveel
wettelijk gepresteerde arbeidsdagen er op je fiche staan is niet van belang.

Hoeveel?
Deze uitkering bedraagt 70% van het effectief aangegeven brutoloon. Je krijgt echter standaard €1450
uitgekeerd. Hou hier zeker rekening mee, het teveel zal teruggevraagd worden via je belastingen op je
inkomsten van het jaar 2020.

Hoe aanvragen?
Je kan on-line een formulier invullen op de volgende site van Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen:
https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/nieuw/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht
Lukt dit niet?
Het document kan ook worden uitgeprint, ingevuld en bezorgd aan HVW of je vakbond. Hier vind je het
document:
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https://www.hvwcapac.fgov.be/sites/default/files/assets/forms/c3_2_werknemer_corona_fill_1.pdf

Let op! Ook de werkgever moet actie ondernemen.
Hij of zij moet aan het sociaal secretariaat het aantal dagen doorgeven dat de werknemer vanaf 13 maart
tijdelijk werkloos is gesteld (volgens contract). Zij zullen op basis daarvan de lonen berekenen en die informatie
wordt doorgegeven aan de RVA, die de storting zal doen.

Om beroep te doen op deze steunmaatregel maakt het niet uit of je in België bent gedomicilieerd of niet. Bent
u een EU-burger, dan moet u zich zelfs niet op Belgisch grondgebied bevinden. Ook indien u bent teruggekeerd
naar uw thuisland kan u beroep doen op tijdelijke werkloosheid, zolang uw sociale zekerheid betaald wordt in
België hebt u recht op een uitkering. Tijdens de periode van werkloosheid moet u niet in België zijn omdat u
tijdens deze uitzonderlijke periode niet beschikbaar hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.

•

U bent ontslagen

Wat?
Indien je nu een werkloosheidsuitkering wil aanvragen, kun je dat doen bij je vakbond.

Hoeveel?
Dit hangt onder andere af van hoeveel je verdiende en wat je gezinslast is. Meer gedetailleerde informatie
vind je op:
https://www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid/volledige-werkloosheid
Pas op: helaas wordt in dit geval wél in rekening gebracht hoeveel arbeidsdagen op je loonfiche staan. Indien
dat aantal dagen te laag is, heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering en verwijzen we je door naar het
laatste hoofdstuk van deze gids, waar we dieper ingaan op steun door het OCMW.

Hoe?
Hiervoor doorloop je de volgende stappen:

1. Vraag je formulier C4 aan bij je werkgever.
2. Woont u in Vlaanderen, schrijf je in bij VDAB op de volgende site: https://www.vdab.be/inschrijving. Indien
u in Brussel woont, ga dan naar: http://www.actiris.be/ce/tabid/65/language/nl-BE/Mijn-inschrijving.aspx.
3. Vul het formulier C1 in. Dit vind je hier: https://www.rva.be/nl/formulieren/c1
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4. Neem contact op met je vakbond. Zij hebben de bovenstaande documenten nodig om de aanvraag te
doen.

U bent geen zelfstandige of werknemer
_____________________________________________

Zoals eerder gezegd: dit gaat niet alleen om personen die geen statuut hebben als zelfstandige of werknemer,
maar ook over personen die te weinig wettelijke arbeidsdagen op hun loonfiches hebben staan om een
werkloosheidsuitkering te krijgen.

•

Het leefloon

Wat?
Er kan een gedeeltelijk of volledig leefloon aangevraagd worden bij het OCMW. Om hierop recht te hebben,
moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Die vindt u hier terug:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/hulp-ocmw/financiele-hulp/recht-op-maatschappelijke-integratie.
Uiteraard zal iedere situatie individueel worden beoordeeld, en ook bij aanvraag voor een leefloon moet je
eerst een werkloosheidsaanvraag indienen zoals hierboven beschreven.

Hoeveel?
Als samenwonende heb je recht op €626,74 per maand. Als alleenstaande op €940,11 per maand en als
samenwonende met gezinslast op €1270,51 per maand.

Hoe aanvragen?
Je moet op zoek naar het dichtstbijzijnde welzijnsbureau of lokaal dienstencentrum. Op de volgende site kan
je je woonplaats ingeven en te weten komen waar je dichtstbijzijnde welzijnsbureau is:
https://www.desocialekaart.be

Hierbij hulp nodig?
Verschillende sociale organisaties kunnen u hierbij helpen. U vindt deze organisaties terug in het eerste
hoofdstuk van deze gids.
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Ik heb geen recht op alles wat voorafging
_____________________________________________

Als uw persoonlijke situatie niet beschreven stond in alles wat hierboven staat, nodigen we u uit het volgende
hoofdstuk “solidaire initatieven” te raadplegen. Verschillende initiatieven werden ondernomen door UTSOPI
om het voor iedereen mogelijk te maken te kunnen op een degelijke en menswaardige manier deze crisis te
overleven.
Indien u nood heeft aan dringende financiële hulp, contacteer ons dan direct:

Brussel
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Wallonië
Marie

0485/62.08.41

Vlaanderen
Daan

0472/25.64.26

daan@utsopi.be

Nationale coördinatie
Maxime

0470/19.16.12

maxime@utsopi.be
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BRUSSEL

Referentiepersoon voor UTSOPI tijdens de crisis :
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Hinderpremie
_____________________________________________
Wat?
Deze premie geldt voor elke onderneming (handelszaken, winkels en inrichtingen) die gesloten zijn op grond
van de beslissingen die door de overheid genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Over het algemeen hebben erg weinig sekswerkers recht op deze premie, tenzij ze bewijzen hebben dat ze
een fysieke locatie hebben moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Je kan enkel beroep doen op deze premie indien je NACE-code terug te vinden is in de volgende lijst:
https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/Arrete_ministeriel_du_23_mars_2020%20covid19%20%28003%29_0.pdf

Hoeveel?
Het gaat om een eenmalige premie van €4000.
Hoe aanvragen?
Je kan je aanvraag online indienen tot 1 juni 2020 via het formulier dat binnenkort hier terug te vinden zal
zijn: www.premiecovid.brussels.

Meer gedetailleerde informatie over de Brusselse hinderpremie vind je op:
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
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WALLONIË

Referentiepersoon voor UTSOPI in Wallonië tijdens de crisis:
Marie 0485/62.08.41

Hinderpremie
_____________________________________________
Wat ?
De Waalse Overheid heeft besloten om een buitengewoon fonds van €233 miljoen in het leven te roepen om
bedrijven en zelfstandigen te steunen die sterk getroffen zijn door de sluitingen omwille van de strijd tegen
het coronavirus. Deze steun bedraagt € 5000.
Over het algemeen hebben erg weinig sekswerkers recht op deze premie, tenzij ze bewijzen hebben dat ze
een fysieke locatie hebben moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Je kan enkel beroep doen op deze premie indien je NACE-code terug te vinden is in de volgende lijst:
https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/6259033/Quels+sont+les+codes+NACE+ligibl
es

Hoeveel?
Het betreft een éénmalige premie van €5000.

Hoe aanvragen?
Bedrijven en zelfstandigen die in aanmerking komen, hebben 60 dagen de tijd vanaf het stopzetten van hun
activiteit.
Het aanvraagformulier is online beschikbaar op het adres https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
Meer informatie over de Waalse hinderpremie vindt u terug op het volgende adres:
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises
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VLAANDEREN

Referentiepersoon voor UTSOPI in Vlaanderen tijdens de crisis :
Daan

0472/25.64.26

daan@utsopi.be

Hinderpremie
_____________________________________________
Wat?
Bedrijven en zelfstandigen in de Vlaamse regio die hebben moeten sluiten omwille van de maatregelen die
genomen werden voor het coronavirus, hebben recht op deze premie.
Over het algemeen hebben erg weinig sekswerkers recht op deze premie, tenzij ze bewijzen hebben dat ze
een fysieke locatie hebben moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Indien u zelfstandige bent in bijberoep, dan heeft u enkel recht op de hinderpremie indien u sociale
bijdragen betaalt die die van een zelfstandige in hoofdberoep evenaren.

Hoeveel?
- Eénmaal €4000 voor de eerste 21 dagen.
- Dan €160 per extra dag.

Hoe aanvragen?
U kan een aanvraag indien op de website van Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-hinderpremiestaat-online-aanvragen-kan-vanaf-nu

Meer gedetailleerde informatie over de Vlaamse hinderpremie vindt u terug op het volgende adres:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
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RESEAU D’ENTRAIDE ET DE SOUTIEN

SOLIDAIRE INITIATIEVEN
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OVERAL IN BELGIË
UTSOPI is een gemeenschapsvereniging. Dat wil zeggen dat de organisatie enkel sekswerkers telt, die zich op
hun beurt inzetten voor andere sekswerkers. We geloven in onze collectieve kracht en ons vermogen om een
netwerk van hulp, ondersteuning en versterking te ontwikkelen, vooral tijdens een crisis als deze.
UTSOPI heeft verschillende initiatieven genomen om elkaar te ondersteunen tijdens deze crisis, waarbij we
ook rekenen op burgersolidariteit.

Noodfonds voor sekswerkers
_____________________________________________
Dankzij een geldinzameling en steun van verschillende partners
hebben we een noodfonds in het leven kunnen roepen om onze
collega’s in moeilijkheden zo snel mogelijk te kunnen helpen.
Dit noodfonds wordt met name gebruikt voor:
- Basisbehoeften (voedsel, hygiëne, basisproducten, enz.)
- Medische kosten
- Hulp bij onderdak vinden en betalen
Alle verzoeken worden individueel behandeld en de antwoorden
en de financiële overdracht worden binnen de 24 tot 48 uur
uitgevoerd. Voor mensen die geen bankrekening hebben, zijn
oplossingen mogelijk.
Voor elk verzoek:
- Neem rechtstreeks contact met ons op via
help.utsopi@gmail.com;
- Via een van de medewerkers van UTSOPI;
- Via onze partners (zie eerste hoofdstuk).

Elke sekswerker kan een verzoek
indienen, ongeacht zijn of haar situatie.

Uiteraard zijn er altijd anderen in nood,
maar dat betekent niet dat je daarom
zelf in moeilijkheden moet blijven.

Aarzel dus niet om contact met ons op
te nemen zodat we samen uw situatie
kunnen bespreken en UTSOPI u kan
ondersteunen.

Telefonische luister- en hulplijn
_____________________________________________
UTSOPI heeft twee hulplijnen in het leven geroepen voor de duur van de maatregelen, beschikbaar van
maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur. De mensen die deze hulplijnen bemannen zijn
mensen van UTSOPI, die daarom de specifieke realiteit van sekswerkers kennen.
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Gesloten praatgroepen
_____________________________________________
Er zijn twee online discussie- en steungroepen opgericht om elkaar tijdens de COVID-19-crisis te ondersteunen
en op de hoogte te blijven, de ene in het Frans en het Engels, de andere in het Nederlands en het Engels. Deze
groepen zijn alleen toegankelijk voor sekswerkers.
Omwille van de vertrouwelijkheid kunnen we de webadressen van deze groepen niet rechtstreeks
communiceren. We vragen u om één van onze te contacteren met de vraag te worden toegevoegd.
Elk verzoek is onderhevig aan verificatie om deze plaatsen veilig te houden, ze zijn enkel toegankelijk voor
sekswerkers. Hoewel dit het proces van lidmaatschap kan vertragen, zijn anonimiteit en vertrouwelijkheid de
topprioriteiten voor UTSOPI.
Voor elk verzoek kan je terecht bij Daan (daan@utsopi.be) voor de Nederlands- en Engelstalige groep of Nora
(nora@utsopi.be) voor de Frans- en Engelstalige groep.

UTSOPI Corona TV
_____________________________________________
Tijdens de quarantaine blijft UTSOPI aanwezig om informatie te verstrekken over de rechten van sekswerkers.
Dit doen we met behulp van wekelijkse webinars, waarin we het gesprek aangaan met nationale en
internationale experts. U vindt dit allemaal terug op ons UTSOPI Corona TV Youtube-kanaal.
Bent u sekswerker en wenst u deel te nemen aan deze online gesprekken, neem dan contact op met Daan
(daan@utsopi.be) voor het Nederlandstalige deel of Nora (nora@utsopi.be) voor het Franstalige deel.
Let wel, de meerderheid van deze gesprekken wordt in het Nederlands of het Engels gehouden.
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BRUSSEL

Referentiepersoon voor UTSOPI tijdens de crisis :
Nora

0470/81.44.45

nora@utsopi.be

Voedselbedelingen
_____________________________________________
UTSOPI heeft – momenteel enkel – in Brussel een voedselbedelingspunt opgericht, specifiek voor sekswerkers.
Deze voedselbedeling is niet bedoeld om bestaande diensten te vervangen, maar om het bestaande aanbod
aan te vullen voor diegenen die niet kunnen / willen overstappen op andere voedselpakketdiensten.
Als u zich zorgen maakt over uw levensonderhoud, neem dan rechtstreeks contact met ons op of neem contact
op met een van de diensten waarnaar wordt verwezen in het gedeelte Gezondheid (hoofdstuk 1) om samen
vast te stellen of er een andere pakketdienst voor levensmiddelen bij u in de buurt is en beter aan uw
behoeften voldoet.
Onze distributie van voedselpakketten vindt één keer per week plaats in het hart van Noordwijk in Brussel.
Om het aantal benodigde pakketten te organiseren en te reserveren, vragen wij u vooraf contact met ons op
te nemen om het adres en het tijdstip van levering te verkrijgen.
Om te registreren:
- Neem rechtstreeks contact op met Nora, verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van
voedseldistributies (Nora - 0470814445 - nora@utsopi.be);
- Stuur een e-mail naar help.utsopi@gmail.com;
- Neem contact met ons op via onze Facebook-pagina.
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ET SI JE DOIS ENCORE TRAVAILLER ?

EN ALS IK ME VERPLICHT
ZIE TE BLIJVEN WERKEN?
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OVERAL IN BELGIË
In deze COVID-19-crisis is het ten zeerste af te raden te blijven werken, zowel voor uw gezondheid, die van
uw cliënten als die van de mensen om u heen. Dat is duidelijk.
Het is eveneens duidelijk dat de overheid sekswerk nu als “verboden” beschouwt, al is er geen sprake van
een officieel verbod. Dat is niet mogelijk aangezien sekswerk door de overheid niet beschouwd wordt als
werk.
Dat houdt niet tegen dat volgens de autoriteiten geen enkele sekswerker tijdens deze periode een cliënt mag
ontvangen.
Sommigen zullen echter geen andere keuze hebben dan hun activiteit voort te zetten. Hier is een hoofdstuk
met enkele tips als je in deze situatie zit.

Hulp- en steunorganisaties
_____________________________________________
Allereerst kunnen we je alleen maar aanraden contact te zoeken met de verschillende verenigingen en / of het
hulp- en ondersteuningsnetwerk. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat hulp vragen nooit gemakkelijk en
aangenaam is, zijn er manieren om ervoor te zorgen dat u niet hoeft te werken.
Als u nog geen gelegenheid heeft gehad, nodigen wij u uit om deze verschillende diensten te contacteren, die
u allemaal kunt terugvinden in de hoofdstukken 1 en 3 van deze gids.

Alternatieven voor dates met klanten
_____________________________________________
•

Webcam

Het is niet toegelaten om "fysieke" dates met uw klanten te hebben, maar een overstap naar het virtuele is
wel mogelijk. Talrijke online platforms stellen ons in staat "webcam shows" aan te bieden, waardoor u een
zekere inkomstenbasis kunt verzekeren tijdens de lockdown. Maar wees voorzichtig, de kwestie van
anonimiteit steekt hier de kop op. Het is niet altijd gemakkelijk om je gezicht te verbergen tijdens deze sessies,
en het is heel gemakkelijk om een scherm op te nemen op camera.
Als u dit alternatief overweegt, raden we u aan contact op te nemen met andere collega’s die hier ervaring
mee hebben. Zij kunnen u "tips en tricks" geven en inlichten over zaken waar u zeker op moet letten.
•

Verkoop van producten/kledij

Een groot aantal bestaande platforms stelt sekswerkers in staat om ondergoed of andere producten aan hun
klanten te verkopen. Deze inkomstenbron is lager dan de voorgaande, maar maakt het gemakkelijker maken
om anoniem te blijven.
•

Hulp van klanten
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Verschillende collega's hebben ons gemeld dat ze beroep doen op klanten voor financiële ondersteuning
tijdens deze periode.
Ook al hebben de meeste klanten hiermee goede bedoelingen, waarschuwen we u toch voor mogelijke
chantage of voor financiële afhankelijkheid. Veel klanten zullen toch iets terugverwachten in ruil voor hun hulp
op het eind van de quarantaine. U heeft dan weinig ruimte om te onderhandelen wat u hiervoor moet terug
doen en hoelang dit moet duren.
Als klanten u financieel komen helpen, probeer dan vooraf zoveel mogelijk te weten te komen hoe zij de
geboden hulp zien, wat ze ervoor terugverwachten,...

Ik blijf werken
_____________________________________________
Als u ondanks alle mogelijkheden en alternatieven toch geen andere keuze ziet dan klanten te blijven
ontvangen, dan moet u een maximum aan voorzorgsmaatregelen treffen.
Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken, vindt verschillende richtlijnen terug op de Belgische
site Info4Escorts: https://www.info4escorts.be.
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Door de gezondheidscrisis van COVID-19 is het sekswerkers niet langer toegestaan te
blijven werken. Het is op het moment van schrijven onmogelijk om uitspraken te doen
over wanneer sekswerk in België terug mogelijk zal zijn.
Ondertussen is het niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden naar onze rechten en
onze opties, zowel op gezondheidsvlak als op financieel vlak.
Deze gids, die zeker niet alle mogelijkheden of hulpbronnen bevat, verzamelt
informatie over uw rechten en de belangrijkste diensten in België, zodat u zo goed
mogelijk ondersteund kan worden.

UTSOPI - 2020
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