
Ook kan een bank bij ongebruikelijke transacties vragen naar een ‘verklaring  
van de herkomst’ van geld dat op je bankrekening staat. Dit kun je 
bijvoorbeeld aantonen door een goede administratie te tonen. Mogelijk kan 
de bank ook vragen om meer informatie te geven over de bedrijfsstructuur.

Je kunt bij de balie van een bank een zakelijke rekening openen, maar de 
aanvraag kun je ook digitaal op de website van een bank indienen.

Wat als de aanvraag voor een zakelĳke bankrekening wordt afgewezen?
Het zou voor sekswerkers - die zich kunnen identificeren en die zich hebben 
ingeschreven bij de KvK - geen probleem mogen zijn om een zakelijke reken-
ing te openen bij een bank. Wordt een aanvraag toch afgewezen? Vraag dan 
naar de reden van die afwijzing.

Ben je het niet eens met de beslissing van een bank over het openen van een 
zakelijke bankrekening of een aanvraag voor een hypotheek? Dan kun je een 
officiële klacht indienen bij de bank. 

Ook kun je het Team Vertrouwenspersonen om hulp vragen. Of neem 
contact op met de belangenvereniging voor sekswerkers Proud. 

Kan ik een hypotheek krĳgen als sekswerker?
Voor sekswerkers kan het – net als voor andere zelfstandig ondernemers - 
lastig zijn om een hypotheek te krijgen voor de aankoop van een huis. 

Toch zĳn er mogelĳkheden
Je moet bij de bank kunnen aantonen dat je minimaal 3 tot 5 jaar voldoende 
omzet en winst hebt gemaakt om een hypotheek te betalen. Dit kun je 
aantonen door aan je boekhouder een inkomensverklaring te vragen. Vaak 
vragen banken aan zelfstandig ondernemers (en niet alleen aan sekswerkers) 
extra borg of eigen vermogen. Ook kunnen er per bank verschillende  aan-
vullende voorwaarden van toepassing zijn. Bereid je goed voor als je naar de 
afspraak gaat met de bank of hypotheekadviseur. Je kunt ook de boek-
houder vragen voor advies.

Daarnaast biedt een zakelijke bankrekening meer mogelijkheden dan een 
privérekening. Zo kun je betalingen van klanten met een (mobiel) pinauto-
maat, iDEAL, credit card of bijvoorbeeld PayPal mogelijk maken. Bij een 
afschrijving van een geldbedrag van je zakelijke bankrekening is alleen jouw 
bedrijfsnaam en woonplaats zichtbaar. Dus niet je naam of adres. 

Tip: Op een zakelijke bankrekening hoef je niet je privénaam te gebruiken, 
maar kun je gebruik maken van een andere (bedrijfs-) naam, zodat je privé-
leven beter kunt afschermen.

Tip: Je kunt je als sekswerker in het handelsregister van de KvK onder de 
neutrale categorie ‘Persoonlijke Dienstverlening’ inschrijven. Dan is niet 
zichtbaar wat voor werk je doet. Onder bepaalde voorwaarden kun je in het 
handelsregister van de KvK ook je privéadres laten afschermen.

Wat je verder weten moet:
In Nederland is het legaal om te werken als sekswerker. Je mag werken als 
Nederlander of als je uit een EU-land komt of een gecombineerde vergun-
ning voor verblijf en arbeid (GVVA) hebt (geen toeristenvisum). De keuze om 
dit werk te gaan doen moet je zelf en vrijwillig hebben genomen. Als je 
werkt in Amsterdam, moet je 21 jaar of ouder zijn.

Welke informatie is nodig om een zakelĳke bankrekening in te openen
Banken zijn wettelijk verplicht om precies te weten wie hun klanten zijn. 
Daarom hebben zij informatie nodig over wie de zelfstandig ondernemer is.
• Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
• Geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig paspoort, Nederlands
  rijbewijs of een Europese identiteitskaart
 

Soms vraagt de bank naar aanvullende informatie, zoals extra bewijs waar je 
woont. Dat kun je bijvoorbeeld aantonen door bij het gemeentehuis in je 
woonplaats een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) aan te 
vragen. Dat is een bewijs dat je officieel op jouw woonadres bent ingeschre-
ven.

Als je werkt als zelfstandig ondernemer in de seksbranche moet je ver-
schillende zaken - zoals de inschrĳving bĳ de Kamer van Koophandel en 
het doen van btw-aangifte - goed regelen. Banken kunnen je vragen,
naast je privé-bankrekening, een zakelĳke bankrekening te openen. Deze 
folder geeft je daar praktische informatie over.

Waarom een zakelĳke rekening naast je privérekening?
Door naast je privérekening ook een zakelijke rekening te gebruiken, houd je 
beter overzicht over je privé- en zakelijke geldverkeer. Het zakelijk geld-
verkeer - zoals het betalen van belasting of de btw - loopt dan alleen via de 
zakelijke rekening. Jouw privérekening kun je gebruiken voor alle uitgaven 
die niets met je werk te maken hebben. Je ziet direct wat jouw financiële 
situatie is. En je haalt geen zakelijk geld en privégeld door elkaar. Bovendien 
willen banken niet dat een privérekening ook bedrijfsmatig wordt gebruikt.  
Zij moeten namelijk voor ondernemingen wettelijk gezien andere informatie 
vragen dan van particulieren. Als privérekeningen zakelijk worden gebruikt, 
dan voldoen banken niet aan de wet. 

Het kan voorkomen dat de Belastingdienst inzicht wil hebben in de financiën 
van een ondernemer. De Belastingdienst kan dan vragen om bankafschriften. 
Het voordeel van  een zakelijke bankrekening is in zo’n geval dat de 
privétransacties niet zichtbaar zijn voor de Belastingdienst (of een boek-
houder). Een zakelijke bankrekening is wel duurder. Als je een boekhouder 
hebt dan kan een zakelijke rekening echter wel een voordeel opleveren, 
omdat de boekhouder sneller klaar is met het uitzoeken van je boekhouding. 
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Website/e-mail: vertrouwensvrouw@pg292.nl
 
Informatie hypotheken voor zelfstandig ondernemers
Website:   www.flexibelwerkenenwonen.nl

Programma Prostitutie - gemeente Amsterdam    
Website/e-mail: www.amsterdam.nl/prostitutie prostitutie@amsterdam.nl 
 
Kamer van Koophandel (KvK)
Adres:    De Ruyterkade 5, Amsterdam
Telefoon:   020 531 40 00
Website:   www.kvk.nl
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur
Maak voor het inschrijven een afspraak via www.kvk.nl/afspraakmaken

Belastingdienst
Adres:    Kingsfordweg 1, Amsterdam
Telefoon:   0800 0543
Website:   www.belastingdienst.nl
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Website:   www.nvb.nl 

Deze flyer is tot stand gekomen met medewerking van PROUD (Nederlandse belangenvereniging 
van sekswerkers), P&G 292 en de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB). 

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn altijd mogelijk, 
raadpleeg amsterdam.nl/prostitutie.                            Uitgave: september 2016

Meer informatie


