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Geachte mevrouw Lagrouw en heer De Lange, 

Bij brief van 26 maart 2021 heeft u namens uw cliënten, Vereniging S.O.R. 
Nederland en Stichting De Rode Paraplu, de minister van VWS verzocht om een 
nadere onderbouwing voor de keuze om sekswerk uit te zonderen van de 
openstelling van contactberoepen. In uw brief geeft u ook aan dat uw cliënten op 
korte termijn, binnen een week na dagtekening van deze brief, in overleg willen 
gaan over de wijze waarop op een veilige en verantwoorde manier 
seksinrichtingen open kunnen worden gesteld en sekswerkers weer aan het werk 
kunnen. 

Op 1 april 2021 is de ontvangst van uw brief per e-mail bevestigd. In die e-mail 
bent u ook op de hoogte gesteld dat het niet mogelijk is om binnen een week te 
reageren op uw verzoek en wanneer u de reactie tegemoet kunt zien. 

Hierbij bericht ik u het volgende, in afstemming met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Ter onderbouwing van uw verzoek voert u aan dat in de Tijdelijke regeling 
maatregelen Covid-19 niet duidelijk gemaakt is waarom de verruiming voor de 
uitoefening van contactberoepen niet geldt voor de werkzaamheden van 
sekswerkers, al dan niet binnen een seksinrichting. U geeft aan dat uw cliënten 
niet begrijpen waarom in het geval van schoonheidsspecialisten en masseurs, 
waarbij ook sprake is van individuele, laagfrequente deelname en slechts een-op-
een contact, wel sprake kan zijn van versoepelingen en waarom in het geval van 
sekswerk en het openstellen van seksinrichtingen dit niet mogelijk zou zijn. Ten 
slotte geeft u aan dat het op basis van de huidige maatregelen voor sekswerkers 
onmogelijk is op andere wijze inkomen te genereren en dat het voor sekswerkers 
moeilijk is om aanspraak te maken op de verschillende financiële 
steunmaatregelen. 

Helaas moet ik u mededelen dat de door u aangevoerde argumenten vooralsnog 
geen aanleiding vormen om het voor sekswerkers mogelijk te maken om hun 
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werkzaamheden te hervatten. Ik zal hieronder nader ingaan op de redenen 
hiervoor. 

Het epidemiologisch beeld half december 2020 was dusdanig ernstig dat het 
kabinet genoodzaakt was ingrijpende maatregelen te nemen. Deze maatregelen 
treffen de volle breedte van de samenleving en komen feitelijk neer op een 
lockdown. Half januari 2021 is, mede door de opkomst van nieuwe varianten van 
het coronavirus, de lockdown verlengd en onder meer uitgebreid met een 
avondklok. Ondanks deze opmars van de Britse variant en hoge besmettingscijfers 
heeft het kabinet de afgelopen weken stapsgewijs een zeer beperkt aantal 
versoepelingen doorgevoerd. Het risico bestaat dat deze versoepeling van de 
maatregelen voor een toename van het aantal contactmomenten en daarmee een 
toename van het - nog steeds hoge - aantal besmettingen zal zorgen. 
Versoepeling kan daarom alleen stap voor stap en onder voorwaarden. Het beleid 
blijft erop gericht het aantal reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk 
te beperken, de epidemiologische situatie is immers nog steeds zeer ernstig. 
Daarom is er voor gekozen, na het openen van het primair onderwijs, de 
versoepelingen te beperken tot onder meer contactberoepen, met uitzondering 
van sekswerkers, en winkels die onder strenge voorwaarden en in beperkte mate 
weer open kunnen. 

De uitzondering voor sekswerkers op de versoepeling van contactberoepen houdt 
verband met de aard van de werkzaamheden en het gegeven dat het niet goed 
mogelijk is voorwaarden te hanteren die wel voor andere contactberoepen zijn 
gesteld, zoals registratie van klantgegevens (ten behoeve van het bron- en 
contactonderzoek), reserveringsplicht, gezondheidscheck en mondkapjesplicht. 
Gezien deze bijzondere aard van de werkzaamheden, de epidemiologische situatie 
en het beleid om voorzichtig, stap voor stap, te versoepelen, is er op dit moment 
niet voor gekozen om sekswerk weer mogelijk te maken. Daarbij moet ook 
worden bedacht dat het toelaten van sekswerk en de openstelling van locaties 
daarvoor - zoals het geval is bij elke openstelling - leiden tot meer 
contactmomenten en reisbewegingen en daarmee op verspreiding van het virus. 

In uw brief geeft u aan dat het voor sekswerkers moeilijk is om voor verschillende 
financiële steunmaatregelen in aanmerking te komen. In Nederland rechtmatig 
verblijvende personen kunnen als ze aan de criteria voldoen aanspraak maken op 
de financiële regelingen die in het kader van de coronacrisis zijn getroffen, de WW 
of algemene bijstand. Voor de sekswerkers die volgens de opting-in regeling 
werken, en niet voor de noodregelingen in aanmerking komen, geldt dat zij, als 
aan de voorwaarden wordt voldaan, aanvullend algemene bijstand bij hun 
gemeente kunnen aanvragen. Voor sekswerkers die ingeschreven staan bij de 
Kamer van Koophandel als zelfstandige maar in de Registratie als Niet-
Ingezetenen met een buitenlands adres staan opgenomen, geldt dat zij, als aan 
de voorwaarden wordt voldaan, op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) bij liquiditeitsproblemen mogelijk voor een lening 
bedrijfskapitaal van maximaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2% in 
aanmerking komen. Daarnaast kan er door sekswerkers eventueel ook een beroep 
gedaan worden op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 
Deze regeling kan ook bij de gemeente aangevraagd worden. De eerste 
gemeenten zijn vanaf 1 maart 2021 gestart om aanvragen in behandeling te 
nemen. Zo'n aanvraag kan worden ingediend met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2021. 

Hoewel ik ten volle besef dat de maatregelen ook voor sekswerkers ingrijpende 
gevolgen hebben, kan ik op dit moment niet aan uw verzoek tegemoet komen. 
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Ook in deze fase van de coronacrisis blijven veel van de getroffen maatregelen 
evenwel (voorlopig) noodzakelijk om de uitbraak onder controle te krijgen. Het 
kabinet volgt nadrukkelijk hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt, om te 
bezien of er meer ruimte komt voor het verantwoord versoepelen van 
maatregelen. 

Wij nodigen uw cliënten graag uit voor een gesprek hierover. Wij geven uw 
cliënten dan graag de gelegenheid de situatie van sekswerkers nader toe te 
lichten. Van onze kant kan een toelichting worden gegeven op de laatste stand 
van zaken van de maatregelen Ik verneem graag of uw cliënten van deze 
gelegenheid gebruik wenst te maken. U kunt contact opnemen met 
dienstpostbussecretariaatPDC19@minvws.n1 voor het maken van een afspraak. 
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Hoogachtend, 
de directeur Pr gramma-directie Covid-19;  

2 

mr. Henri van Faassen 
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