Corona sekswerk tijdlijn

30 december 2019

Eerste melding van het Coronavirus.

27 februari 2020

1e officiële besmetting in Nederland.

11 maart 2020

Pandemie uitgeroepen door de WHO.

15 maart 2020

Intelligente lockdown t/m 6 april, incl. sluiting seksbedrijven.

15 maart 2020

Hella Dee start het Dutch Emergency Fund (DEF).

17 maart 2020

TOZO wordt ontworpen, noodsteun voor zzp’ers.
Veel sekswerkers vallen buiten de boot, zoals Opting-inners/
migranten, maar mogelijk wel toegang via Participatiewet.

23 maart 2020

Verbod uitoefenen contactberoepen, sekswerk blijkt daaronder te vallen.

25 maart 2020

DEF gaat over de 10.000 euro heen met de fundraising.

28 maart 2020

De SBI code 9609 zit dwars bij de TOGS regeling voor ondernemers.

31 maart 2020

Noodmaatregelen verlengd tot 28 april.

1 april 2020

Div. media berichten dat sekswerkers doorwerken ondanks risico.

2 april 2020

NOW regeling noemt ook opting-in, maar sekswerk valt er niet onder.

4 april 2020

Politie Amsterdam stuurt sms’jes met waarschuwing aan
sekswerkers niet te werken.

6 april 2020

Politie Den Haag stuurt sms’jes met verzoek advertentie offline te halen en
terug naar thuisland te gaan.

8 april 2020

SBI codes gerepareerd in de TOGS regeling, 9609 valt er nu onder,
De raamverhuurbedrijven lijken nog steeds uitgesloten.

8 april 2020

Uit div gemeenten komen berichten dat sekswerkers hun eerste
inkomensondersteuning op de bank hebben ontvangen.

9 april 2020

De overheid haalt advertentieplatforms niet uit de lucht, ook omdat
dit juridisch niet zomaar kan.

9 april 2020

1e maal Kamervragen beantwoord - over sekswerkers die tussen wal en
schip vallen.

28 april 2020

WRS traject gaat door ondanks - of dankzij - verlamde seksbranche.

3 mei 2020

Eerste 100 ingevulde enquêtes binnen over sekswerkers die al dan niet (en
waarom niet?) inkomenssteun ontvangen.

5 mei 2020

Kabinet komt met routekaart exitstrategie, sekswerk (samen met
coffeeshops en casino’s) pas weer op 1 sept.

12 mei 2020

SekswerkExpertise stuurt brandbrief naar ministeries VWS, SZW, EZK, VenJ.

21 mei 2020

Sekswerkbranche werkt hard aan protocollen, Red Light United presenteert
het raamprotocol.

27 mei 2020

Sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines kunnen mogelijk al open
op 1 juli, behálve de seksbranche.

27 mei 2020

2e maal Kamervragen beantwoord - minister Koolmees beantwoordt
vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie.

28 mei 2020

De TOZO 2 regeling wordt aangekondigd, steunpakket dat tot 1 okt loopt.

29 mei 2020

Limburg - Tienduizenden euro’s boete voor negeren verbod sekswerk.

1 mei

Deventer raadslid creëert oplossing voor opting-inners door ‘Niet-TOZO’
regeling aan te bieden, en spoort andere gemeenten aan hetzelfde te
doen.

10 juni 2020

3e maal Kamervragen beantwoord – Kamervragen van Bouali en Van
Weijenberg over de steunmaatregelen voor sekswerkers.

12 juni 2020

Persconferentie door SekswerkExpertise, Proud, VER en SOR in Den Haag
met als inzet 15 juni weer aan het werk
+ presenteren protocol hygiëne maatregelen
+ presenteren resultaten enquête Tussen wal en schip
+ postercampagne raamgebieden Den Haag, Amsterdam, Alkmaar,
Friesland, Groningen
(veel media-aandacht, maar de politiek bleef daarna oorverdovend stil)

24 juni 2020

Onverwachte aankondiging dat op 1 juli ook sekswerkers weer mogen
werken.

1 juli 2020

Seksbranche mag weer aan de slag.

21 juli 2020

Na 2 mnd is er beantwoording van onze brandbrief door Ministerie SZW.

14 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown, contactberoepen incl. sekswerkers geen rol van
betekenis in besmettingen, en mogen dus doorwerken.

22 oktober 2020

Kamervragen van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) aan de
Staatssecretaris van J & V over de gevolgen van de coronacrisis voor
mensen in de prostitutie.

3 nov 2020

Aanscherping gedeeltelijke lockdown, sekswerk niet genoemd in
persconferentie, contactberoepen mogen blijven doorwerken. Maar in
document Rijksoverheid sluiting van seksclubs, eh seksinrichtingen, wél
genoemd.

4 nov 2020

Verwarring of ramen wel/niet moeten sluiten. Toch dicht om 22.00 uur.
Tippelzones mogen wel open blijven.

17 nov 2020

Aanscherping gedeeltelijke lockdown weer opgeheven, seksinrichtingen
mogen weer open miv 19 nov.

15 dec 2020

Ingang harde lockdown voor 5 weken, sekswerk niet toegestaan.

12 januari 2021

Lockdown met 3 weken verlengd t/m 9 februari.

23 januari 2021

Ingang avondklok (21.00 - 04.30 ) t/m 9 februari.

8 februari 2021

Avondklok verlengd t/m 2 maart.

23 februari 2021

Contactberoepen mogen weer werken vanaf 3 maart, met uitzondering van
sekswerkers. Lockdown en avondklok verlengd t/m 15 maart.

2 maart 2021

Sekswerkers houden een demonstratie in Den Haag met peepshow tegen
ongelijke behandeling contactberoepen.

8 maart 2021

Lockdown en avondklok verlengd t/m 30 maart.

26 maart 2021

- Div raamexploitanten (SOR en Rode Paraplu) sturen brandbrief (in
aanloop naar Kort Geding) naar de overheid (VenJ, VWS en BZK) om
sekswerkers weer te laten werken en toegang te geven tot noodsteun.
- Op 9 april antwoord van SZW: ‘hoewel maatregelen voor sekswerkers
ingrijpende gevolgen hebben kan ik nu niet aan uw verzoek voldoen’.

30 maart 2021

Lockdown en avondklok verlengd t/m 28 april.

8 april 2021

Mariëlle Kloek (ErasmusMC) ontmoet Wouter Koolmees op straat en
spreekt hem plm. 10 min over de situatie van sekswerkers.

15 april 2021

- Sylvana Simons (nieuw Tweede Kamerlid namens Bij1) roept sekswerkers
op cases aan te dragen met misstanden rondom de noodsteun nav debat
met Rutte.
- In dit debat geeft Rutte aan dat sekswerk vrij vroeg in het openingsplan
(gelanceerd op 13 april) weer van start kan, in stap 2, dat hopelijk op 11
mei valt.

20 april 2021

Raamexploitanten (SOR en Rode Paraplu) met de ministeries aan tafel over
opening seksbranche.

28 april 2021

Versoepelingen stap 1 van het Openingsplan, waaronder opheffing
avondklok.

30 april 2021

Uitnodiging van Minister Koolmees om (online) met sekswerkers in overleg
te gaan nav email over de ontmoeting met Marielle Kloek op straat.

11 mei 2021

Persconferentie – Rutte: “Ten eerste, als we stap 2 kunnen zetten, dan kan
de laatste categorie contactberoepen, de sekswerkers, ook de deuren weer
openen op 19 mei”.
Een week lang valse tegenstellingen in de media over wel naar een
sekswerker/ niet naar een (vul maar in, bibliotheek, museum, sauna,
rondvaartboot, Droomvlucht Efteling, indoorspeeltuin, kroeg, concertzaal,
etc) alsof sekswerk al niet was achtergesteld. Kunstenaar registreerde zich
als sekswerker bij Kvk.

19 mei 2021

Sekswerkers mogen écht weer aan het werk! (er werd niet op de
pauzeknop gedrukt). Wel gezondheidscheck, geen pcr test of registratie
klant.

07 juni 2021

Vier sekswerkers hebben een (online) gesprek met Minister Koolmees over
de noodsteun, opting-in en vergunningen als eerste stap naar meer contact
met SZW.

16 juni 2021

Sekswerkers kunnen zich bij div hulporganisaties laten vaccineren (Janssen)

2 nov 2021

Persconferentie – mondkapjes dragen wordt aangescherpt, maar
sekswerkers hoeven ze niet te dragen

12 nov 2021

Persconferentie – semi lockdown - Sekswerkers (en andere
contactberoepen) mogen niet werken tussen 18.00 en 06.00 uur
- Verwarring of escorts toch na 18.00 uur mogen werken omdat het
volgens gemeenten Amsterdam en Den Haag het een niet-publieke plek
betreft als ze in de privésfeer bij een klant zijn.

26 nov 2021

Persconferentie – avondlockdown – sekswerkers mogen werken tot 17.00
uur. Waarschijnlijk mogen escorts ook nog steeds in de avond/nacht
werken.

