
Actuele motie: steun voor opting in sekswerkers

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 9 juni 2020,

Constaterende dat:

 Het kabinet heeft besloten dat sekswerkers tot 1 september 2020 hun werk niet mogen 
uitvoeren,

 Sekswerkers hierdoor een half jaar aan inkomsten missen,
 Er inkomenssteun voor zzp’ers (TOZO) en werknemers (NOW) beschikbaar is gedurende 

deze coronatijd,
 Het college in haar brief van 17 april 2020 heeft aangegeven tippelaars van De Baan die 

tussen wal en schip vallen aanvullende financiële ondersteuning te bieden,
 Sekswerkers in de zogeheten ‘besloten prostitutie’ (privéhuizen, escortservices, 

massagesalons) doorgaans geen andere keus hebben dan via opting in (fictief 
dienstverband) te werken,

 Deze sekswerkers noch recht hebben op TOZO noch op NOW,
 Zij nu nog niet geholpen worden,

Overwegende dat:

 Het onwenselijk is als sekswerkers door de maatregelen in financiële nood komen en/of 
zich genoodzaakt voelen hun werk onder onveilige omstandigheden voort te zetten,

 De minister van SZW zijn zorgen hierover heeft uitgesproken, maar desondanks nog geen 
oplossing heeft geboden voor sekswerkers die via opting in werken,

 Er in Deventer een tijdelijke inkomensregeling voor opting inners is opgezet als variant op 
de TOZO, met dezelfde voordelen als het ontbreken van een partnertoets in de eerste drie 
maanden en zonder sollicitatieplicht in het kader van de participatiewet, omdat de 
werkloosheid tijdelijk is,

 De financiële impact van het opzetten van zo’n regeling voor de gemeente zeer beperkt is 
omdat het om een kleine groep mensen gaat – bij De Tussenvoorziening hebben zich nu 
zo’n 15 opting in-sekswerkers gemeld met financiële nood,

Draagt het college op:

 In afwachting van hulp van het Rijk zo spoedig mogelijk naar voorbeeld van de gemeente 
Deventer een tijdelijke inkomensregeling op te zetten voor sekswerkers in de gemeente 
Utrecht die werken op basis van opting in,

 Daarnaast aan te blijven dringen bij het Rijk om sekswerkers die via opting in werken – en 
gemeenten die hen financieel willen ondersteunen - niet in de kou te laten staan,

En gaat over tot de orde van de dag.
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