
Solidariteitsverklaring aan de op 2 maart demonstrerende sekswerkers 

Het Sectorbestuur van FNV Zelfstandigen is het eens met de eisen, waar jullie voor demonstreren 
vandaag. FNV Zelfstandigen staat voor gelijke behandeling van gelijke gevallen én voor erkenning van 
sekswerk als werk. Het is niet uit te leggen dat één beroep is uitgezonderd van alle contactberoepen 
die vanaf vandaag weer aan het werk mogen. Argumentatie waarom dit beroep meer zou bijdragen 
aan besmettingen, laat staan wetenschappelijke onderbouwing daarvan, ontbreekt. Dat deugt niet 
en dat mag niet. 

 
Bijna een jaar geleden bij het begin van alle ge- en verboden vanwege het tegengaan van 
verspreiding van COVID-19 waren de sekswerkers in eerste instantie vergeten bij het noemen van de 
te sluiten werkplaatsen en te staken werkzaamheden. Vergeten, negeren, ontkennen dat het beroep 
bestaat? Dagenlang was er verwarring bij gemeenten, bij veiligheidsregio’s én bij sekswerkers. Ook 
sekswerkers vielen eronder, maar voor alle gesloten businesses én werkers zou er op de een of 
andere manier steun komen, uit de diepe broekzakken van de minister van financiën. 

 
Vervolgens bleken de meeste sekswerkers niet in aanmerking te komen voor de beloofde 
steunmaatregelen. Geen loondoorbetaling want van de overheid mogen sekswerkers geen 
werknemer zijn. Werken als echte zelfstandige is in veel gemeenten onmogelijk, want je krijgt geen 
eigen vergunning. Die gaan alleen naar exploitanten, die BTW en belasting voor de sekswerken 
moeten afdragen onder de fiscale opting-in regeling. Sekswerkers zijn dus vaak gedwongen pseudo-
werknemers of pseudo-zelfstandigen met alle nadelen van dien. Vanwege deze verplichte fiscale 
status hebben sekswerkers geen recht op TOZO-uitkering. Voor andere werkenden die tussen russen 
wal en schip vielen, zoals flexwerkers, viel nog wat te repareren, door de inzet van de FNV en 
politieke bondgenoten. Maar voor de sekswerkers hield CDA minister Hoekstra zijn diepe 
broekzakken dicht.  
Daar is FNV Zelfstandigen het niet mee eens en daarom betuigen we graag onze solidariteit met 
jullie, met deze demonstratie. FNV Zelfstandigen trekt graag samen op in de strijd voor gelijke 
rechten van sekswerkers. Nu én straks. 
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