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Nr. 29  AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOIMAN EN REBEL TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 231 

Ontvangen 19 november 2013 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: 

 I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het 
verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 125 
(x € 1.000). 

 II

In artikel 34 Sanctietoepassing worden het verplichtingenbedrag en 
het uitgavenbedrag verlaagd met € 125 (x € 1.000). 

Toelichting  

Stop it Now, onderdeel van Meldpunt Kinderporno Nederland, is een 
gratis en anonieme telefonische hulplijn. Mensen die pedofiele gevoelens 
ervaren, of mensen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun 
omgeving, kunnen anoniem bellen en doorverwezen worden naar 
hulpverlening. Zo kan kindermisbruik worden voorkomen. 

In 2012 heeft Stop it Now een startsubsidie gekregen van € 250.000. 
Vervolgens is een «eenmalige handreiking» gedaan van € 75.000 bovenop 
de eerdere startsubsidie, door het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze handreiking 
zou de hulplijn meer tijd geven om haar werkzaamheden voort te zetten 
terwijl zij op zoek gaat naar andere financieringsbronnen. Ondanks allerlei 
pogingen daartoe zijn die alternatieve financieringsbronnen nog onvol-
doende gevonden. 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening en een wijziging in de 
toelichting.

 
 
 
 
kst-33750-VI-29
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 750 VI, nr. 29 1



Indieners zijn van mening dat het voorkomen van kindermisbruik een 
algemeen belang is. De hulplijn, die gelet op het aantal maal dat hier een 
beroep op wordt gedaan duidelijk in een behoefte voorziet, wordt nu met 
voortbestaan bedreigd. Indieners vinden dit onwenselijk en garanderen 
met dit bedrag dat deze hulplijn kan worden gecontinueerd en dat er ook 
enige bekendheid aan de hulplijn kan worden gegeven. Dit biedt ruimte 
om andere vormen van financiering of hulpverlening op te zetten. 

Dekking kan worden gevonden door het nieuwe beleid dat vervangende 
hechtenis en gijzeling minder vaak zal worden toegepast indien er geen 
sprake is van betalingsonwil maar van betalingsonmacht bij de betalings-
plichtige, zoals dat is toegezegd in antwoorden op Kamervragen op 
8 november 2013 (Handelingen II, vergaderjaar 2013–2014, nr. 447.) 

Kooiman
Rebel
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