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Betreft Brandbrief ongelijke behandeling sekswerkers COVID-
19 maatregelen 

Geachte mevrouw Lengkeek, 

In uw brief van 12 mei j l . heeft u uw zorgen gedeeld ten aanzien van de 
veiligheid, gezondheid en het mentaal welzijn van sekswerkers in Nederland. 

In reactie op uw verzoek om de sluiting tot 1 september 2020 te heroverwegen, 
merk ik het volgende op. Dat sekswerkers, exploitanten en branchegenoten hun 
werkzaamheden op korte termijn zouden willen hervatten, kan ik me voorstellen. 
De maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus te bestrijden 
zijn ingrijpend, maar noodzakelijk om een ongecontroleerde toename van het 
aantal besmettingen te voorkomen. 

Bij de versoepeling van de maatregelen heeft het kabinet ervoor gekozen om deze 
gefaseerd te laten plaatsvinden, zodat gekeken kan worden wat hiervan het effect 
is voordat besloten wordt tot verdere versoepelingen. 

Op basis van het advies van het Outbreak Management Team heeft het kabinet 
besloten dat per 1 juli 2020 een aantal maatregelen vervroegd wordt versoepeld. 
Onderdeel van dit pakket is dat de sekswerksector weer geopend mag worden, op 
voorwaarde dat triage plaatsvindt en hygiënemaatregelen worden toegepast. 

Ik ga ervan uit dat hiermee grotendeels tegemoet wordt gekomen aan uw verzoek 
en de door u geuite zorgen. 

Volledigheidshalve meld ik u nog het volgende. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en 
Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), zijn 
verlengd tot 1 oktober. Daarnaast is voor de periode van juni tot en met 
september de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geïntroduceerd. Deze regeling 
is toegankelijk voor dezelfde sectoren als voor de Tegemoetkoming ondernemers 
getroffen sectoren (TOGS). 
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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 oê^^tra'ie voorzieningen 
voldaan, aanvullend algemene bijstand kunnen aanvragen. 
Voor sekswerkers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als «P'.tunr 
zelfstandige maar in de Registratie als Niet-Ingezetenen met een buitenlands 2 1 JULI 2020 
adres staan opgenomen, geldt dat zij, als aan de voorwaarden wordt voldaan, op onze referentie 
basis van de Tozo bij liquiditeitsproblemen mogelijk voor een lening 2020-ooooo98287 
bedrijfskapitaal van maximaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2% in 
aanmerking komen. 

Door de groep sekswerkers die geen aanspraak kunnen maken op de 
noodregelingen en mogelijk ook geen (aanvullend) beroep op algemene bijstand 
kunnen doen, kan mogelijk een beroep gedaan worden op noodsteun en/of 
noodopvang van gemeenten. 

Ik ben, gelet op het bovenstaande, dan ook van mening dat er, indien nodig, de 
nodige mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning van sekswerkers zijn. 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Namens de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 

mw. C. Goedhart 

Directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen 

Namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

ke Gezondheid 
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