
 

 
 
 
 
 
 
 

Stichting Exxpose 
Janskerkhof 28 

3512 BN Utrecht 
 

info@exxpose.nl 
 

KvK: 64670295 
IBAN: NL21TRIO0391118986 

BIC: TRIONL2U 
RSIN: 855771422 

  

Jaarverslag 2019 

mailto:info@exxpose.nl


 

Inhoud 

Voorwoord 3 

Over Exxpose 4 

Overzicht 2019 5 

Voorbereidingen rondom het inleveren van de handtekeningen 5 

Persconferentie burgerinitiatief 8 

Inleveren burgerinitiatief 11 

Exxpose in de media 12 

Exxpose in een maatschappijleerboek 14 

Interview magazine Volzin 14 

Financieel 16 

Vooruitblik 17 

  



Voorwoord 

In 2019 was het dan eindelijk zover: namens Exxpose hebben we 50.000 handtekeningen bij 

de Tweede Kamer ingeleverd. Begin 2019 stond dan ook vooral in het teken van 

voorbereidingen rondom het inleveren van de handtekeningen. Zo lanceerden we de nieuwe 

versie van  ikbenonbetaalbaar.nl en schreven we de informatieve krant Exxpost, met als 

doel zorgen dat er met het inleveren van het burgerinitiatief maatschappelijke aandacht 

wordt gecreëerd, zodat er meer druk op de politiek komt om de wetgeving daadwerkelijk te 

gaan veranderen.  

Allereerst vindt u een beschrijving van de visie en het doel van Exxpose. Vervolgens vindt u 

een kort overzicht van onze activiteiten in 2019. Daarna vindt u de financiële 

verantwoording van 2019 en tot slot een vooruitblik naar 2020. 

Het bestuur, 

P.J. Bos, Willemijn de Jong, Sara Wijnja & Natasja Bos  

http://ikbenonbetaalbaar.nl/


Over Exxpose 

In het kort 

Exxpose is een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht 
brengt. 

Onze overtuiging 

Exxpose maakt een statement: seks is onbetaalbaar! We dromen van een wereld waar mensen 
gelijkwaardig behandeld worden, waar vrijheid is voor mensen die kwetsbaar zijn voor 
seksuele uitbuiting, en een nieuwe generatie opgroeit met kennis over gezonde seksualiteit. 
We geloven dat we als jonge mensen deel kunnen zijn van deze verandering.  

Wat we doen  

Exxpose deelt kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie en 
lobbyt voor het strafbaar stellen van het kopen van seks. We inspireren jonge mensen om over 
deze thema’s na te denken en bieden hen perspectief op gezonde seksualiteit. Bovendien 
stimuleren we deze nieuwe generatie om tot actie over te gaan en zo onderdeel te zijn van de 
verandering. Samen met andere organisaties werken we aan het verminderen en voorkomen 
van de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie. 

Ons doel 

De doelstelling van Exxpose is om de vraag naar prostitutie, mensenhandel en pornografie te 
bestrijden. Dit proberen we te realiseren door de volgende activiteiten:  

a. Lobbyen om betalen voor seksuele handelingen strafbaar te stellen; 

b. het delen van kennis over de realiteit van prostitutie, mensenhandel en pornografie; 

c. en het activeren van jongeren om kennis te verspreiden over de realiteit van prostitutie, 
mensenhandel en pornografie, in het perspectief van gezonde seksualiteit. 

 

  



Overzicht 2019 

VOORBEREIDINGEN RONDOM HET INLEVEREN VAN DE HANDTEKENINGEN 

 

TEAMMEETINGS 

Om een burgerinitiatief in te dienen, moet een voorstel minstens 40.000 steunbetuigingen 

hebben met naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar en met een 

Nederlandse nationaliteit. Na het indienen van een burgerinitiatief wordt door de Tweede 

Kamer een steekproef gedaan. Dat betekent dat ze een selectie van ondertekenaars een brief 

sturen met de vraag of ze willen bevestigen dat ze dit initiatief hebben ondertekend. Om het 

debat door te laten gaan is het essentieel dat ondertekenaars de brief beantwoorden zodra 

ze hem in de bus krijgen. Om te voorkomen dat onze handtekeningen door de Tweede 

Kamer en Commissie van burgerinitiatieven als ongeldig zouden worden verklaard, en ons 

voorstel wordt afgewezen, hebben we alle 50.000 handtekeningen nauwkeurig moeten 



controleren. Dat kostte enorm veel tijd, maar dankzij de vele teammeetings hebben we 

samen uiteindelijk alle handtekeningen op naam, adres en geboortedatum gecontroleerd, 

zodat we alleen geldige handtekeningen hebben ingeleverd.  

LANCERING CAMPAGNEWEBSITE IKBENONBETAALBAAR.NL 

Om mensen zo goed mogelijk te informeren over prostitutie, lanceerden we dit jaar de 

website ikbenonbetaalbaar.nl. De website verbeeldt het kopen van seks als een 

snoepautomaat. Wanneer je op een van de geïllustreerde vrouwen klikt, verschuilen achter 

de ramen de daadwerkelijke verhalen van de vrouwen. Uit de automaat rolt een bon met 

daarop de kosten die de vrouwen dragen, van fysiek- en seksueel geweld tot emotionele 

manipulatie. Door middel van een scroll-story wordt de bezoeker meegenomen in het 

verhaal rondom prostitutie en laten we zien hoe dit is aangepakt in andere landen. Zo is de 

nieuwe aanpak van prostitutie en mensenhandel effectief gebleken in landen als 

Noorwegen, Zweden en Frankrijk. Als een bezoeker iets wil doen tegen gelegaliseerde 

prostitutie in Nederland, kan diegene via de website drie acties ondernemen: ons filmpje 

delen, doneren of zijn of haar mailadres achterlaten waardoor we diegene op de hoogte 

kunnen houden van het werk dat we doen. 

 

  

http://ikbenonbetaalbaar.nl/
http://ikbenonbetaalbaar.nl/


FILMPJE 

Voor de Ik Ben Onbetaalbaar-campagne, hebben we dit jaar een filmpje gemaakt over het 

werkelijke verhaal achter prostitutie in Nederland. Het filmpje laat zien hoe vaak misbruik 

wordt gemaakt van kwetsbare vrouwen in de prostitutie. Daarnaast laat het zien dat 

mensenhandel drastisch is afgenomen in landen als Noorwegen en Zweden, in 

tegenstelling tot Nederland, waar mensenhandel juist is gegroeid in de afgelopen jaren. 

Desondanks denken nog steeds veel mensen in Nederland dat seks kopen heel normaal is. 

  

 

 

 

 

 

 

 

EXXPOSE KRANT 

We hebben een pamflet gepubliceerd waarin eenvoudig, maar wel wetenschappelijk 

onderbouwd, ons statement wordt beargumenteerd. Dit pamflet is rondom het inleveren 

van het burgerinitiatief verspreidt en aan politici overhandigd. 

  

https://youtu.be/wTKeFFQbRPQ


PERSCONFERENTIE BURGERINITIATIEF 

9 april 2019 heeft Exxpose 50.000 handtekeningen bij de Tweede Kamer ingeleverd. Met het 

burgerinitiatief Ik Ben Onbetaalbaar stelden we namens Exxpose voor om het kopen van 

seks strafbaar te stellen. Met dit zogenaamde ‘nordic’ model zijn zowel sekskopers als 

derden die verdienen aan prostitutie strafbaar. Mensen in de prostitutie zijn niet strafbaar 

en wordt hulp aangeboden.  

 

MEDIA-AANDACHT 

De overweldigende media-aandacht voor ons initiatief begon zelfs al de ochtend voor de 

persconferentie. We kwamen in elke landelijke krant, enkele keren op radio 1, in het NOS 

journaal, Hart van Nederland en EenVandaag: 40.000 Nederlanders hebben hun 

handtekening gezet om het kopen van seks strafbaar te maken. 

SPEECHES 

De volgende ochtend, 9 april, waren er zeven Tweede Kamerleden in De Nieuwspoort in Den 

Haag, het perscentrum van de Kamer, om het burgerinitiatief in ontvangst te nemen. Dat 

moment duurde wel een uur, omdat het initiatief best wat uitleg behoeft. Hieronder is 

opgeschreven waar de Kamerleden naar hebben geluisterd: speeches van hulpverlener 



Frits, ‘radicaal’ feminist Renate, voorzitter Natasja, maar vooral ook: Selena – ex-

bestuurslid van Proud, de belangenvereniging van sekswerkers. Zij vertelden wat de 

realiteit van prostitutie is in Nederland, en dat het beter kan. Beter móet. 

  

·       Frits Rouvoet, hulpverlener onder vrouwen op de Wallen 

Frits Rouvoet kent alle vrouwen in de raamprostitutie op de Wallen. Hij is daar al jarenlang 

hulpverlener en helpt vrouwen uit te stappen. Hij zei: “Ik heb door mijn werk als 

hulpverlener veel vrouwen in de prostitutie gesproken. Veel van hen waren in hun jeugd 

slachtoffer van seksueel misbruik.” “Als man schaam ik mij dat we de situatie van deze 

vrouwen misbruiken, en hun lichaam. En dat we als overheid hebben besloten dat legaal te 

maken.” “Ik citeer Diederik Boomsma van het CDA: moeten we er trots op zijn dat dronken 

toeristen, vrouwen uit lage lonenlanden betalen om seks te hebben?”  

 

 ·       Selena Torsius, ex-bestuurlid van Proud 

Selena is jarenlang in de media geweest als ‘sekswerker’. Toen stond de media te springen 

om haar verhaal. Nu ze eindelijk naar buiten durft te komen als vrouw die is uitgebuit in de 

prostitutie, is er minder interesse.. Wat ze onder andere in haar zei was “Twee jaar geleden 

ben ik uit de prostitutie gestapt. Ik heb lang beweerd dat het mijn eigen keuze was om in de 



prostitutie te zitten, niet wetende dat mensen gebruikmaakten van mijn kwetsbare 

situatie.” Over anderen zei ze: “Ik heb ontzettend veel tranen en levenloze blikken van 

vrouwen in de prostitutie gezien.” Haar conclusie was, dat het legale beleid haar niet heeft 

beschermd tegen uitbuiting. “Ik weet nu: het huidige beleid doet geen recht aan de situatie 

van vrouwen in de prostitutie.” 

 

 ·       Renate van der Zee, onderzoeksjournaliste 

Renate van der Zee heeft jarenlang onderzoek gedaan naar sekskopers en de toestanden op 

de Wallen in Amsterdam. Ze staat bekend als een feministische onderzoeksjournaliste, met 

veel kennis over prostitutie. In haar betoog zei ze “De legalisering van bordeel houden in 

2000 heeft gefaald en bijgedragen aan het creëren van een markt waar pooiers en 

mensenhandelaren zoals Saban B, kwetsbare vrouwen uit lage lonenlanden uitbuiten, ten 

behoeve van toeristen van laag allooi.” “Als je zegt dat mannen gaan verkrachten als seks 

niet te koop is, ga je ervan uit dat ze beesten zijn. En stel mannen zijn beesten, is het dan 

een oplossing om kwetsbare vrouwen uit lage lonenlanden hierheen te halen, zodat 

mannen zich op vrouwen kunnen uitleven?” “Als de overheid prostitutie legaliseert, 

zeggen ze tegelijkertijd dat het normaal is.” “Mannen die seks kopen dragen de 

verantwoordelijkheid voor een zeer ernstige vorm van criminaliteit, welke allesbehalve een 

onschuldig tijdverdrijf is.” 

 ·       Natasja Bos, voorzitter Exxpose 

Initiatiefnemer en voorzitter Natasja Bos had het slotpleidooi. Ze was zichtbaar 

geëmotioneerd over dit moment. “Met Ik Ben Onbetaalbaar leggen wij als jongeren, samen 

met 40.000 anderen, een voorstel neer. Zorg dat er geen markt is voor prostitutie en 

mensenhandel: Stel het kopen van seks strafbaar, maak derden die verdienen aan 

prostitutie strafbaar en biedt hulp aan mensen in de prostitutie.” 

 

  



INLEVEREN BURGERINITIATIEF 

Nadat we de handtekeningen op 9 april in De Nieuwspoort aan de Kamerleden hadden 

overhandigd, werden de 50.000 handtekeningen 16 april ingeleverd bij de commissie van 

burgerinitiatieven, een commissie van de Tweede Kamer die onderzoekt of het 

burgerinitiatief geldig is, en of het de afgelopen twee jaar niet in besluitvormende zin is 

besproken in de Tweede Kamer.  

AANWEZIGE KAMERLEDEN 

Sven Koopmans van de VVD nam de lichtbox met daarin een usb-stick met meer dan 50.000 

handtekeningen in ontvangst, in de grote hal van de Tweede Kamer. De rode loper was 

uitgelegd. We lichtten ons burgerinitiatief nogmaals toe aan de commissie, en de 

Kamerleden die voor deze gelegenheid ook waren gekomen. 

Nevin Özütok van Groenlinks was aanwezig, haar partij was er vorige week niet bij. Gert-

Jan Segers (CU), Kees van der Staaij (SGP) en Anne Kuik (CDA) waren er nogmaals, om steun 

te betuigen. Voorzitter Natasja Bos die ook nu het woord voerde, benadrukte richting deze 

aanwezige Kamerleden dat het nu hún verantwoordelijkheid is om iets met dit signaal te 

doen, en zich goed voor te bereiden op het debat. Wij hebben onze stem gebruikt, om op te 

komen voor hen die geen stem hebben in dit beleid. 



Aanwezige pers stelde nog wat vragen, waaronder de BBC die een reportage over ons maakte 

voor Engeland. Sara stond hen te woord, en het tv-programma De Hofbar waar we die avond 

aanschoven maakte vast wat sfeerbeelden voor in hun programma. 

COMMISSIE VAN BURGERINITIATIEVEN 

Nadat we de handtekeningen hadden overhandigd, deed de commissie van 

burgerinitiatieven een steekproef op onze handtekeningen. Dit proces ging zeer traag. We 

hebben een aantal afspraken gehad met deze commissie, en de toetsing is in 2019 nog altijd 

niet afgerond. We hopen dat dit in 2020 zal zijn afgerond, zodat de datum van het debat kan 

worden gepland. Richting dat debat zullen we doorgaan met onze campagnes. 1 

Exxpose in de media 

Nadat ons initiatief dit jaar zo in de media is geweest, weet iedereen ons te vinden. We 

hebben, voornamelijk internationaal, dan ook veel interviewverzoeken gehad. Vaak 

verwezen we hen ook door naar survivors van prostitutie. We vinden het namelijk 

belangrijk dat niet alleen wij als jongerenbeweging ons geluid laten horen, maar ook de 

mensen die zélf uit ervaring kunnen vertellen wat prostitutie met je doet en wat er anders 

zou moeten volgens hen. Een greep uit de media die in 2019 over Ik Ben Onbetaalbaar 

gepubliceerd hebben:  

• Jongeren roepen op tot prostitutieverbod: ‘De overheid normaliseert het kopen van 
seks’   
9 april 2019 – Volkskrant 

• 40.000 handtekeningen voor verbod op betaalde seks 
9 april – EenVandaag 

• De politieke discussie laait weer op: moet betaalde seks verboden worden? 
9 april 2019 –  Trouw 

• Dutch prostitution debate in parliament forced by youth petition  
10 April 2019 – BBC 

• Willemijn de Jong (Exxpose) in gesprek met Alexander Hammelburg (D66 Amsterdam) 
11 april 2019 –  Na het Nieuws (BNNVARA) 

                                                             
1 8 april 2020 ontvangen we het bericht dat ons initiatief, na positief advies van de 
Commissie van burgerinitiatieven, officieel is toegelaten door de Tweede Kamer. Het debat 
zal plaatsvinden in de eerste week van september 2020. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jongeren-roepen-op-tot-prostitutieverbod-de-overheid-normaliseert-het-kopen-van-seks~b06c3ffa/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/40000-handtekeningen-voor-verbod-op-betaalde-seks/
https://www.trouw.nl/home/de-politieke-discussie-laait-weer-op-moet-betaalde-seks-verboden-worden-~ada3e548/
https://www.bbc.com/news/world-europe-47865363
https://www.npostart.nl/na-het-nieuws/11-04-2019/BV_101392354?fbclid=IwAR1QVJl4ueqHzI8BkJXqtKb4aA95qXEGJOxRHKE6i2QNNHAEGsrdYzng3mo


• Petition to criminalise buying sex in Netherlands handed to government  
11 april 2019 – Raw Politics (EuroNews) 

• Het Scandinavische of Nieuw-Zeelandse model voor prostitutie?  
11 april 2019 – NRC 

• Jongerenbeweging Exxpose wil dat het in de toekomst strafbaar wordt om te betalen voor 
seks 
19 april 2019 – De Hofbar (PowNed) 

• We etaleren vrouwen als koopwaar in vitrines, is dat progressief?’  
20 april 2019 –HP/De Tijd 

• DE WALLEN. Tijd voor een hersteloperatie 
26 april 2019 – Opzij 

Een paar publicaties na het indienen van het burgerinitiatief dit jaar zijn ons in het 

bijzonder bijgebleven:  

Spotprent in Parool 

Doordat er veel te doen was over het Red Light District in Amsterdam in 2019, wordt daar 

ook veel over geschreven. Exxpose werd vaak genoemd als de jonge mensen die helemaal 

tegen prostitutie zijn. Hoewel we het lastig vinden dat we vaak worden weggezet als “een 

christelijke vereniging”, zijn we heel blij met het feit dat we nu overal opduiken in het 

nieuws over prostitutiebeleid. Elke grote verandering heeft in het begin veel weerstand van 

de gevestigde orde! Daarom zijn we ook gewoon trots dat we in een spotprent staan van het 

Parool over het prostitutiedebat in Amsterdam.  

https://www.euronews.com/2019/04/11/petition-to-criminalise-buying-sex-in-netherlands-handed-to-government-raw-politics
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/streven-naar-nordic-model-in-prostitutie-a3956509?fbclid=IwAR2kxVf0y8_srIKWxp3mtfSW15kWR7ANyhggx107sM4g5Uqoc4GY7m8xg1s
https://www.npostart.nl/de-hofbar/16-04-2019/POW_04147212?fbclid=IwAR3RAx9VSUHqoj1t4sJVo0v8CWj8I-kPzWcg1q8Oc1NHqV8MMvOVc5_IXEg
https://www.hpdetijd.nl/2019-04-20/we-etaleren-vrouwen-als-koopwaar-vitrines-is-progressief/?fbclid=IwAR0CdAX1fJPXOYTcDkAb2L-LETi9zuwsQazcKU7nARbUfi4Sz_xrqsD4L8k
https://www.opzij.nl/2019/04/26/de-wallen-tijd-voor-een-hersteloperatie/


  

EXXPOSE IN EEN MAATSCHAPPIJLEERBOEK 

We hebben een lespakket ontwikkeld voor vmbo, en nu staan we ook met ons 

burgerinitiatief in het nieuwe maatschappijleerboek van havo/vwo! Hoe tof is dat? Op al die 

verschillende platforms mogen we jonge mensen laten nadenken over het kopen van 

consent.  

INTERVIEW MAGAZINE VOLZIN 

Eén van de artikelen over prostitutie waar wij voor werden geïnterviewd was het tijdschrift 

‘Volzin’. Door het burgerinitiatief hebben we veel gesprekken op de achtergrond en helpen 

we journalisten en studenten met de uitleg van het ‘nordic model’. Dat is niet altijd in het 

publieke domein zichtbaar, maar weet dat we niet stoppen met het vuur warmhouden tot 

aan het debat komend jaar! 



 

  



Financieel 

Onze financiële verantwoording over 2019 vindt u op exxpose.nl/anbi.  

  



Vooruitblik 

In 2020 willen we ons richten op het bespreken van het burgerinitiatief in de kamer en 

zoveel mogelijk onze maatschappelijk draagvlak creëren om de mindset in Nederland te 

veranderen.  

Een overzicht van de te ondernemen activiteiten in 2020: 

- Campagne bespreken burgerinitiatief in de Tweede Kamer | Voordat het 

burgerinitiatief besproken wordt in de tweede kamer willen we campagne voeren om 

politieke partijen te informeren over het onderwerp en maatschappelijk draagvlak 

te creëren. 

- Expert meeting | Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer willen we een 

meeting houden met de politieke partijen waarin experts worden uitgenodigd om 

een beter beeld aan de Kamerleden te geven over de realiteit van prostitutie. 

- Kennisbank | Uitbreiden van website met artikelen (waaronder scripties), films, of 

documentaires die inzicht bieden in het ’nordic model’. 

- Social media | Stimuleren van jonge mensen door middel van social media om na te 

denken over het ‘ nordic model’. 

- FAQ | Uitbreiden van website met een pagina waarin veel gestelde vragen over het 

‘nordic model’ worden beantwoord. 

- Website | Onze website willen we in het Engels vertalen om onze doelen ook buiten 

Nederland beter te kunnen verspreiden (naar aanleiding van de buitenlandse media-

aandacht). 

We zien er naar uit om in 2020 de beweging te zien groeien en samen de vraag naar 

prostitutie, mensenhandel en pornografie te bestrijden! 


