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Ontvangen 30 november 2016
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I
In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het
verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100
(x € 1.000).
II
In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).
Toelichting
Dit amendement strekt ertoe om 100.000 euro beschikbaar te stellen aan
het Meldpunt Kinderporno.
In 2006 kreeg het Meldpunt Kinderporno ongeveer 6.400 meldingen,
waarvoor 3 fte beschikbaar was. In het derde kwartaal van 2016 moet 6 fte
ongeveer 76.000 kinderpornografische afbeeldingen en video’s beoordelen, wat nu al een stijging inhoudt van 25% ten opzichte van vorig jaar
(63.000). Voor 2017 is er echter niet genoeg geld om de huidige bezetting
te handhaven, waardoor nog maar 3,8 fte beschikbaar zal zijn voor het
Meldpunt Kinderporno. Dat betekent dat per fte ongeveer 20.000
kinderpornografische afbeeldingen en video’s per jaar moeten worden
geanalyseerd.
Sinds 2006 is kinderpornografisch materiaal vertienvoudigd. Het bedrag
van 100.000 euro is derhalve het absolute minimum wat nodig is om deze
enorme groei aan te kunnen. Niet alleen de werkdruk kan daarmee
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worden verlicht, maar ook zal daardoor meer geïnvesteerd kunnen
worden in verbeteringen die het werk verlichten en in samenwerking met
Internet Hosting Providers.
De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op
artikel 92 gereserveerde middelen voor het wetsontwerp «Organisatie
hoogste bestuursrechtspraak». Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen
er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in
2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, zorg
gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017.
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