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: COVID 19 en sekswerkers

Geachte heer De Jonge,
Wij vragen uw aandacht voor de nijpende situatie waarin een groot deel van de sekswerkers in
Nederland verkeert ten gevolge van de Corona pandemie: sekswerkers die volgens de 'opting-in'
regeling werken en sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Graag zouden wij zien dat er voor
beide groepen op korte termijn een passende regeling komt.
Sekswerkers in Nederland is gevraagd om alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken in
verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. Ten gevolge hiervan kampen veel sekswerkers met
grote financiële problemen. Sekswerkers die als zzp’ers werken kunnen een beroep doen op de
financiële regelingen die ook voor andere zelfstandigen beschikbaar zijn gesteld. Als zorginstellingen
die zich speciaal op deze doelgroep richten zijn we u dankbaar voor de snelheid waarmee deze
maatregelen in het leven zijn geroepen. De extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers, wordt uitgevoerd door gemeenten. De precaire situatie van twee groepen
sekswerkers baart ons echter grote zorgen: de sekswerkers die volgens de 'opting-in' regeling werken
en de sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Zij dreigen op dit moment tussen wal en schip te
vallen. Deze twee (al dan niet overlappende) groepen dreigen binnen enkele dagen totaal uitgesloten
te zijn van alle vormen van inkomen. Dit treft niet alleen hen, maar kan ook consequenties hebben voor
de volksgezondheid. Particuliere initiatieven om hen te steunen via fondsen zijn volstrekt ontoereikend.
Hieronder zetten we de precaire situatie van de twee groepen sekswerkers uiteen:
1. Sekswerkers die via de (verplichte) opting-in werken
De opting-in is een fictieve dienstbetrekking in uitsluitend fiscale zin. Opting-in heeft geen
arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke consequenties. Binnen de opting-in zijn
sekswerkers niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid) en genieten geen arbeidsrechtelijke bescherming. Net zoals bij andere
zzp’ers ligt het risico bij ziekte of afname van vraag bij de sekswerker zelf. Wat in dit kader nodig is,
is van uw kant duidelijke communicatie hierover naar de gemeentes die de noodregeling uitvoeren,
die voor zzp’ers is getroffen. Op dit moment zorgt de onduidelijkheid in vele gemeenten voor veel
onzekerheid en onnodige narigheid. Graag zouden wij zien dat sekswerkers die via de opting-in
werken ook gebruik kunnen maken van de regeling die voor zzp’ers getroffen is.

2. Sekswerkers afkomstig uit andere EU-landen
Veel sekswerkers in Nederland zijn afkomstig uit andere EU-landen. EU-onderdanen kunnen
zonder duurzaam verblijf of andere verblijfsvergunning niet zomaar gebruik maken van sociale
voorzieningen, zoals een uitkering. De gemeente is bij aanspraak op publieke middelen verplicht dit
te melden bij de IND. De IND beoordeelt de situatie en trekt mogelijk de verblijfsstatus in. Een deel
van de sekswerkers uit EU-landen heeft kunnen terugkeren keren naar het land van herkomst, maar
voor een deel is dit inmiddels onmogelijk. Deze groep is extra kwetsbaar. Hun huisvestingssituatie
is vaak problematisch en het verliezen van inkomsten betekent vaak meteen op straat staan.
Doordat zij extra kwetsbaar zijn zullen we hen uit het oog verliezen. Ze zullen mogelijk slachtoffers
worden van uitbuiting of door de omstandigheden gedwongen worden om toch te gaan werken,
waardoor een risico kan ontstaan voor het overdragen van COVID-19. Voor deze groep is dus een
tijdelijke noodregeling nodig die hen in staat stelt toegang te krijgen tot bestaande voorzieningen
zonder dat dit ten koste gaat van hun verblijfsrecht
Graag zouden we zien dat de twee genoemde groepen sekswerkers in moeilijke tijden kunnen rekenen
op de steun van de overheid. We merken dat sekswerkers die niet eerder bij ons in beeld waren nu
contact met ons zoeken. Graag willen we hen laten zien dat zij ook op steun van ons en de overheid
kunnen rekenen. Wanneer sekswerkers in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke
inkomensoplossing, wordt voorkomen dat zij bloot worden gesteld aan risico’s als uitbuiting en rondom
gezondheid.
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met ondergetekende
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: COVID 19 en sekswerkers

Geachte heer Wiebes,
Wij vragen uw aandacht voor de nijpende situatie waarin een groot deel van de sekswerkers in
Nederland verkeert ten gevolge van de Corona pandemie: sekswerkers die volgens de 'opting-in'
regeling werken en sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Graag zouden wij zien dat er voor
beide groepen op korte termijn een passende regeling komt.
Sekswerkers in Nederland is gevraagd om alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken in
verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. Ten gevolge hiervan kampen veel sekswerkers met
grote financiële problemen. Sekswerkers die als zzp’ers werken kunnen een beroep doen op de
financiële regelingen die ook voor andere zelfstandigen beschikbaar zijn gesteld. Als zorginstellingen
die zich speciaal op deze doelgroep richten zijn we u dankbaar voor de snelheid waarmee deze
maatregelen in het leven zijn geroepen. De extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers, wordt uitgevoerd door gemeenten. De precaire situatie van twee groepen
sekswerkers baart ons echter grote zorgen: de sekswerkers die volgens de 'opting-in' regeling werken
en de sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Zij dreigen op dit moment tussen wal en schip te
vallen. Deze twee (al dan niet overlappende) groepen dreigen binnen enkele dagen totaal uitgesloten
te zijn van alle vormen van inkomen. Dit treft niet alleen hen, maar kan ook consequenties hebben voor
de volksgezondheid. Particuliere initiatieven om hen te steunen via fondsen zijn volstrekt ontoereikend.
Hieronder zetten we de precaire situatie van de twee groepen sekswerkers uiteen:
1. Sekswerkers die via de (verplichte) opting-in werken
De opting-in is een fictieve dienstbetrekking in uitsluitend fiscale zin. Opting-in heeft geen
arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke consequenties. Binnen de opting-in zijn
sekswerkers niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid) en genieten geen arbeidsrechtelijke bescherming. Net zoals bij andere
zzp’ers ligt het risico bij ziekte of afname van vraag bij de sekswerker zelf. Wat in dit kader nodig is,
is van uw kant duidelijke communicatie hierover naar de gemeentes die de noodregeling uitvoeren,
die voor zzp’ers is getroffen. Op dit moment zorgt de onduidelijkheid in vele gemeenten voor veel
onzekerheid en onnodige narigheid. Graag zouden wij zien dat sekswerkers die via de opting-in
werken ook gebruik kunnen maken van de regeling die voor zzp’ers getroffen is.
2. Sekswerkers afkomstig uit andere EU-landen

Veel sekswerkers in Nederland zijn afkomstig uit andere EU-landen. EU-onderdanen kunnen
zonder duurzaam verblijf of andere verblijfsvergunning niet zomaar gebruik maken van sociale
voorzieningen, zoals een uitkering. De gemeente is bij aanspraak op publieke middelen verplicht dit
te melden bij de IND. De IND beoordeelt de situatie en trekt mogelijk de verblijfsstatus in. Een deel
van de sekswerkers uit EU-landen heeft kunnen terugkeren keren naar het land van herkomst, maar
voor een deel is dit inmiddels onmogelijk. Deze groep is extra kwetsbaar. Hun huisvestingssituatie
is vaak problematisch en het verliezen van inkomsten betekent vaak meteen op straat staan.
Doordat zij extra kwetsbaar zijn zullen we hen uit het oog verliezen. Ze zullen mogelijk slachtoffers
worden van uitbuiting of door de omstandigheden gedwongen worden om toch te gaan werken,
waardoor een risico kan ontstaan voor het overdragen van COVID-19. Voor deze groep is dus een
tijdelijke noodregeling nodig die hen in staat stelt toegang te krijgen tot bestaande voorzieningen
zonder dat dit ten koste gaat van hun verblijfsrecht
Graag zouden we zien dat de twee genoemde groepen sekswerkers in moeilijke tijden kunnen rekenen
op de steun van de overheid. We merken dat sekswerkers die niet eerder bij ons in beeld waren nu
contact met ons zoeken. Graag willen we hen laten zien dat zij ook op steun van ons en de overheid
kunnen rekenen. Wanneer sekswerkers in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke
inkomensoplossing, wordt voorkomen dat zij bloot worden gesteld aan risico’s als uitbuiting en rondom
gezondheid.
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met ondergetekende

SHOP Den Haag

Mw. Drs. M.A. Scali
Directeur SHOP Den Haag
Telefoonnummer: 06-11514386

Mede namens de collega’s van:
Belle Hulpverlening en ondersteuning
M. Fischer, unitmanager
HVO-Querido - P&G292
P. Bakker, manager
Stichting Humanitas Rotterdam
Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel
I. De Haas, manager
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Minister van Economische Zaken en Klimaat Dhr. ir. E.D. Wiebes MBA
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mw. Mr. A. Broekers-Knol
Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. mevrouw J. Kriens
’s-Gravenhage, 20 maart 2020
Kenmerk : 2020.031 / MS
Betreft
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Geachte heer Koolmees,
Wij vragen uw aandacht voor de nijpende situatie waarin een groot deel van de sekswerkers in
Nederland verkeert ten gevolge van de Corona pandemie: sekswerkers die volgens de 'opting-in'
regeling werken en sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Graag zouden wij zien dat er voor
beide groepen op korte termijn een passende regeling komt.
Sekswerkers in Nederland is gevraagd om alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken in
verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. Ten gevolge hiervan kampen veel sekswerkers met
grote financiële problemen. Sekswerkers die als zzp’ers werken kunnen een beroep doen op de
financiële regelingen die ook voor andere zelfstandigen beschikbaar zijn gesteld. Als zorginstellingen
die zich speciaal op deze doelgroep richten zijn we u dankbaar voor de snelheid waarmee deze
maatregelen in het leven zijn geroepen. De extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers, wordt uitgevoerd door gemeenten. De precaire situatie van twee groepen
sekswerkers baart ons echter grote zorgen: de sekswerkers die volgens de 'opting-in' regeling werken
en de sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Zij dreigen op dit moment tussen wal en schip te
vallen. Deze twee (al dan niet overlappende) groepen dreigen binnen enkele dagen totaal uitgesloten
te zijn van alle vormen van inkomen. Dit treft niet alleen hen, maar kan ook consequenties hebben voor
de volksgezondheid. Particuliere initiatieven om hen te steunen via fondsen zijn volstrekt ontoereikend.
Hieronder zetten we de precaire situatie van de twee groepen sekswerkers uiteen:
1. Sekswerkers die via de (verplichte) opting-in werken
De opting-in is een fictieve dienstbetrekking in uitsluitend fiscale zin. Opting-in heeft geen
arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke consequenties. Binnen de opting-in zijn
sekswerkers niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid) en genieten geen arbeidsrechtelijke bescherming. Net zoals bij andere
zzp’ers ligt het risico bij ziekte of afname van vraag bij de sekswerker zelf. Wat in dit kader nodig is,
is van uw kant duidelijke communicatie hierover naar de gemeentes die de noodregeling uitvoeren,
die voor zzp’ers is getroffen. Op dit moment zorgt de onduidelijkheid in vele gemeenten voor veel
onzekerheid en onnodige narigheid. Graag zouden wij zien dat sekswerkers die via de opting-in
werken ook gebruik kunnen maken van de regeling die voor zzp’ers getroffen is.
2. Sekswerkers afkomstig uit andere EU-landen

Veel sekswerkers in Nederland zijn afkomstig uit andere EU-landen. EU-onderdanen kunnen
zonder duurzaam verblijf of andere verblijfsvergunning niet zomaar gebruik maken van sociale
voorzieningen, zoals een uitkering. De gemeente is bij aanspraak op publieke middelen verplicht dit
te melden bij de IND. De IND beoordeelt de situatie en trekt mogelijk de verblijfsstatus in. Een deel
van de sekswerkers uit EU-landen heeft kunnen terugkeren keren naar het land van herkomst, maar
voor een deel is dit inmiddels onmogelijk. Deze groep is extra kwetsbaar. Hun huisvestingssituatie
is vaak problematisch en het verliezen van inkomsten betekent vaak meteen op straat staan.
Doordat zij extra kwetsbaar zijn zullen we hen uit het oog verliezen. Ze zullen mogelijk slachtoffers
worden van uitbuiting of door de omstandigheden gedwongen worden om toch te gaan werken,
waardoor een risico kan ontstaan voor het overdragen van COVID-19. Voor deze groep is dus een
tijdelijke noodregeling nodig die hen in staat stelt toegang te krijgen tot bestaande voorzieningen
zonder dat dit ten koste gaat van hun verblijfsrecht
Graag zouden we zien dat de twee genoemde groepen sekswerkers in moeilijke tijden kunnen rekenen
op de steun van de overheid. We merken dat sekswerkers die niet eerder bij ons in beeld waren nu
contact met ons zoeken. Graag willen we hen laten zien dat zij ook op steun van ons en de overheid
kunnen rekenen. Wanneer sekswerkers in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke
inkomensoplossing, wordt voorkomen dat zij bloot worden gesteld aan risico’s als uitbuiting en rondom
gezondheid.
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met ondergetekende

SHOP Den Haag

Mw. Drs. M.A. Scali
Directeur SHOP Den Haag
Telefoonnummer: 06-11514386

Mede namens de collega’s van:
Belle Hulpverlening en ondersteuning
M. Fischer, unitmanager
HVO-Querido - P&G292
P. Bakker, manager
Stichting Humanitas Rotterdam
Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel
I. De Haas, manager
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Minister van Economische Zaken en Klimaat Dhr. ir. E.D. Wiebes MBA
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dhr. drs. W. Koolmees
Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. mevrouw J. Kriens
’s-Gravenhage, 20 maart 2020
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Betreft
: COVID 19 en sekswerkers

Geachte mevrouw Broekers-Knol,
Wij vragen uw aandacht voor de nijpende situatie waarin een groot deel van de sekswerkers in
Nederland verkeert ten gevolge van de Corona pandemie: sekswerkers die volgens de 'opting-in'
regeling werken en sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Graag zouden wij zien dat er voor
beide groepen op korte termijn een passende regeling komt.
Sekswerkers in Nederland is gevraagd om alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken in
verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. Ten gevolge hiervan kampen veel sekswerkers met
grote financiële problemen. Sekswerkers die als zzp’ers werken kunnen een beroep doen op de
financiële regelingen die ook voor andere zelfstandigen beschikbaar zijn gesteld. Als zorginstellingen
die zich speciaal op deze doelgroep richten zijn we u dankbaar voor de snelheid waarmee deze
maatregelen in het leven zijn geroepen. De extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers, wordt uitgevoerd door gemeenten. De precaire situatie van twee groepen
sekswerkers baart ons echter grote zorgen: de sekswerkers die volgens de 'opting-in' regeling werken
en de sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Zij dreigen op dit moment tussen wal en schip te
vallen. Deze twee (al dan niet overlappende) groepen dreigen binnen enkele dagen totaal uitgesloten
te zijn van alle vormen van inkomen. Dit treft niet alleen hen, maar kan ook consequenties hebben voor
de volksgezondheid. Particuliere initiatieven om hen te steunen via fondsen zijn volstrekt ontoereikend.
Hieronder zetten we de precaire situatie van de twee groepen sekswerkers uiteen:
1. Sekswerkers die via de (verplichte) opting-in werken
De opting-in is een fictieve dienstbetrekking in uitsluitend fiscale zin. Opting-in heeft geen
arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke consequenties. Binnen de opting-in zijn
sekswerkers niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid) en genieten geen arbeidsrechtelijke bescherming. Net zoals bij andere
zzp’ers ligt het risico bij ziekte of afname van vraag bij de sekswerker zelf. Wat in dit kader nodig is,
is van uw kant duidelijke communicatie hierover naar de gemeentes die de noodregeling uitvoeren,
die voor zzp’ers is getroffen. Op dit moment zorgt de onduidelijkheid in vele gemeenten voor veel
onzekerheid en onnodige narigheid. Graag zouden wij zien dat sekswerkers die via de opting-in
werken ook gebruik kunnen maken van de regeling die voor zzp’ers getroffen is.

2. Sekswerkers afkomstig uit andere EU-landen
Veel sekswerkers in Nederland zijn afkomstig uit andere EU-landen. EU-onderdanen kunnen
zonder duurzaam verblijf of andere verblijfsvergunning niet zomaar gebruik maken van sociale
voorzieningen, zoals een uitkering. De gemeente is bij aanspraak op publieke middelen verplicht dit
te melden bij de IND. De IND beoordeelt de situatie en trekt mogelijk de verblijfsstatus in. Een deel
van de sekswerkers uit EU-landen heeft kunnen terugkeren keren naar het land van herkomst, maar
voor een deel is dit inmiddels onmogelijk. Deze groep is extra kwetsbaar. Hun huisvestingssituatie
is vaak problematisch en het verliezen van inkomsten betekent vaak meteen op straat staan.
Doordat zij extra kwetsbaar zijn zullen we hen uit het oog verliezen. Ze zullen mogelijk slachtoffers
worden van uitbuiting of door de omstandigheden gedwongen worden om toch te gaan werken,
waardoor een risico kan ontstaan voor het overdragen van COVID-19. Voor deze groep is dus een
tijdelijke noodregeling nodig die hen in staat stelt toegang te krijgen tot bestaande voorzieningen
zonder dat dit ten koste gaat van hun verblijfsrecht
Graag zouden we zien dat de twee genoemde groepen sekswerkers in moeilijke tijden kunnen rekenen
op de steun van de overheid. We merken dat sekswerkers die niet eerder bij ons in beeld waren nu
contact met ons zoeken. Graag willen we hen laten zien dat zij ook op steun van ons en de overheid
kunnen rekenen. Wanneer sekswerkers in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke
inkomensoplossing, wordt voorkomen dat zij bloot worden gesteld aan risico’s als uitbuiting en rondom
gezondheid.
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met ondergetekende

SHOP Den Haag

Mw. Drs. M.A. Scali
Directeur SHOP Den Haag
Telefoonnummer: 06-11514386

Mede namens de collega’s van:
Belle Hulpverlening en ondersteuning
M. Fischer, unitmanager
HVO-Querido - P&G292
P. Bakker, manager
Stichting Humanitas Rotterdam
Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel
I. De Haas, manager
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t.a.v. Mevrouw J. Kriens
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Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dhr. H.M. de Jonge
Minister van Economische Zaken en Klimaat Dhr. ir. E.D. Wiebes MBA
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dhr. drs. W. Koolmees
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mw. Mr. A. Broekers-Knol
’s-Gravenhage, 20 maart 2020
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Betreft
: COVID 19 en sekswerkers

Geachte mevrouw Kriens,
Wij vragen uw aandacht voor de nijpende situatie waarin een groot deel van de sekswerkers in
Nederland verkeert ten gevolge van de Corona pandemie: sekswerkers die volgens de 'opting-in'
regeling werken en sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Graag zouden wij zien dat er voor
beide groepen op korte termijn een passende regeling komt.
Sekswerkers in Nederland is gevraagd om alle werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken in
verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. Ten gevolge hiervan kampen veel sekswerkers met
grote financiële problemen. Sekswerkers die als zzp’ers werken kunnen een beroep doen op de
financiële regelingen die ook voor andere zelfstandigen beschikbaar zijn gesteld. Als zorginstellingen
die zich speciaal op deze doelgroep richten zijn we u dankbaar voor de snelheid waarmee deze
maatregelen in het leven zijn geroepen. De extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers, wordt uitgevoerd door gemeenten. De precaire situatie van twee groepen
sekswerkers baart ons echter grote zorgen: de sekswerkers die volgens de 'opting-in' regeling werken
en de sekswerkers die afkomstig zijn uit een EU-land. Zij dreigen op dit moment tussen wal en schip te
vallen. Deze twee (al dan niet overlappende) groepen dreigen binnen enkele dagen totaal uitgesloten
te zijn van alle vormen van inkomen. Dit treft niet alleen hen, maar kan ook consequenties hebben voor
de volksgezondheid. Particuliere initiatieven om hen te steunen via fondsen zijn volstrekt ontoereikend.
Hieronder zetten we de precaire situatie van de twee groepen sekswerkers uiteen:
1. Sekswerkers die via de (verplichte) opting-in werken
De opting-in is een fictieve dienstbetrekking in uitsluitend fiscale zin. Opting-in heeft geen
arbeidsrechtelijke of sociaalverzekeringsrechtelijke consequenties. Binnen de opting-in zijn
sekswerkers niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid) en genieten geen arbeidsrechtelijke bescherming. Net zoals bij andere
zzp’ers ligt het risico bij ziekte of afname van vraag bij de sekswerker zelf. Wat in dit kader nodig is,
is van uw kant duidelijke communicatie hierover naar de gemeentes die de noodregeling uitvoeren,
die voor zzp’ers is getroffen. Op dit moment zorgt de onduidelijkheid in vele gemeenten voor veel
onzekerheid en onnodige narigheid. Graag zouden wij zien dat sekswerkers die via de opting-in
werken ook gebruik kunnen maken van de regeling die voor zzp’ers getroffen is.

2. Sekswerkers afkomstig uit andere EU-landen
Veel sekswerkers in Nederland zijn afkomstig uit andere EU-landen. EU-onderdanen kunnen
zonder duurzaam verblijf of andere verblijfsvergunning niet zomaar gebruik maken van sociale
voorzieningen, zoals een uitkering. De gemeente is bij aanspraak op publieke middelen verplicht dit
te melden bij de IND. De IND beoordeelt de situatie en trekt mogelijk de verblijfsstatus in. Een deel
van de sekswerkers uit EU-landen heeft kunnen terugkeren keren naar het land van herkomst, maar
voor een deel is dit inmiddels onmogelijk. Deze groep is extra kwetsbaar. Hun huisvestingssituatie
is vaak problematisch en het verliezen van inkomsten betekent vaak meteen op straat staan.
Doordat zij extra kwetsbaar zijn zullen we hen uit het oog verliezen. Ze zullen mogelijk slachtoffers
worden van uitbuiting of door de omstandigheden gedwongen worden om toch te gaan werken,
waardoor een risico kan ontstaan voor het overdragen van COVID-19. Voor deze groep is dus een
tijdelijke noodregeling nodig die hen in staat stelt toegang te krijgen tot bestaande voorzieningen
zonder dat dit ten koste gaat van hun verblijfsrecht
Graag zouden we zien dat de twee genoemde groepen sekswerkers in moeilijke tijden kunnen rekenen
op de steun van de overheid. We merken dat sekswerkers die niet eerder bij ons in beeld waren nu
contact met ons zoeken. Graag willen we hen laten zien dat zij ook op steun van ons en de overheid
kunnen rekenen. Wanneer sekswerkers in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke
inkomensoplossing, wordt voorkomen dat zij bloot worden gesteld aan risico’s als uitbuiting en rondom
gezondheid.
In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met ondergetekende
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