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Niet gokken met onze kinderen

Door Stieneke van der Graaf op 19 december 2019

 

Torenhoge schulden en verslavingen zijn risico’s die gokkers lopen. Helaas 
heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer de afgelopen jaren 
besloten online gokken verder te legaliseren. Nu deze verkeerde afslag is 
genomen, is het des te belangrijker om kinderen en jongeren te beschermen 
tegen gokken. Arjen Lubach liet in zijn programma al treffend zien dat het nu 
helemaal mis gaat. De Toto heeft in het afgelopen jaar 110.000 nieuwe jonge 
gokkers aan zich weten te binden.

In de Koning Toto reclame wordt rapper Donnie ingezet, die juist voor jongeren 
interessant is. Ze bereiken hiermee minderjarigen en jongeren tot 24 jaar die nu 
niet bereikt mogen worden. Dat zijn juist de meest kwetsbaren die we moeten 
beschermen tegen dit soort bedrijven. 

 

Maar daar stopt het niet. Het is nu nog kinderlijk eenvoudig voor een 
vijftienjarige om online te gokken en verslaafd te raken zo toonde de NOS al 
aan. Reclames voor gokken worden nu uitgezonden op tijdstippen wanneer ook 
kinderen voor de buis zitten. Wat mij betreft werken we toe naar een 
totaalverbod op reclame voor gokken en komt er stevige handhaving zodat 
jongeren niet kunnen gokken. Op het gebied van voorlichting en hulpverlening 
is nog veel te verbeteren. Het is pijnlijk genoeg dat een meerderheid in Den 
Haag online gokken wilde vrijgeven, maar nu hoop ik ook dat andere partijen 
hun verantwoordelijkheid nemen om in ieder geval de jongeren te beschermen. 
Er is echt een omslag in het denken nodig.

 



Deze week heeft de Tweede Kamer een begin van die omslag gemaakt. Ik heb 
twee moties ingediend om gokreclame te begrenzen. Daarmee helpen we 
voorkomen dat er steeds meer jongeren dit pad op gaan. Ik wil dat gokreclames 
voor 21.00 uur verboden worden. Net zoals dat nu geldt voor reclames voor 
drank. En ik stel voor dat er een verbod komt op reclames met jonge 
beroemdheden. Deze moties zijn nu aangenomen

 

Maar we moeten uiteindelijk toe naar een andere manier van omgaan met 
gokken. Laten we nuchter kijken welke inpact gokken heeft op gezinnen. Laten 
we luisteren naar wat deskundigen uit de verslavingszorg vertellen, wat ouders 
meemaken en laten we jongeren serieus nemen die onze bescherming nodig 
hebben. Ik maak me er sterk voor dat we aandacht houden voor de risico’s van 
gokken. Ik maak me er sterk voor dat we bedrijven begrenzen die vooral denken
aan het verdienen van geld en niet aan het welzijn van mensen. 

 

Laten we als samenleving niet gokken met onze kinderen.

 

 

Doorbreek de normalisering van drugsgebruik

Door Stieneke van der Graaf op 28 december 2019

 

Kwetsbare Nederlanders zijn de dupe van het doorgeslagen vrijheid blijheid 
denken rond drugsgebruik. Het is tijd dat Nederland stopt met de 
liberaliseringsideologie en kiest voor gezondheid en veiligheid.

Een straat in een middelgrote stad in Nederland. In een portiek staat een man 
met een grote fles van het verslavende lachgas. Hij dealt en gebruikt zelf. Aan 
een buurtbewoonster die bezorgd is vanwege de impact op spelende kinderen, 
vertelt hij dat hij hier echt niet mee kan stoppen. Hij is verslaafd.

 

Het is slechts één voorbeeld van velen. Medici waarschuwen voor de gevolgen 
van drugs, de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch luidt de noodklok over
de impact van lachgas op zijn stad en vele gemeenteraden nemen maatregelen 
tegen deze nieuwe drug. Het is een goede stap om het gebruik van lachgas te 
verbieden, maar laat dit een eerste stap zijn in het afschaffen van de 
liberaliseringsideologie rond drugs.

 



Nederland speelt binnen Europa en de wereld een beschamende sleutelrol in de 
productie en doorvoer van drugs. Drugslabs in Nederland en aan de Belgische 
grens, produceren voor de wereldmarkt. De drugshandel vanuit Nederland heeft 
een waarde van 18 miljard. De helft van de Europese online handel in heroïne, 
cocaïne en MDMA komt vanuit Nederland. We zijn de drugsschuur van de 
wereld. De aantrekkingskracht van het snelle geld zuigt kwetsbare jongeren de 
drugswereld in en heeft verwoestend effect op hun leven en hun omgeving, 
helaas ook soms met dodelijke afloop.

 

Een recent rapport over de drugswereld in Amsterdam met de naam ‘De 
achterkant van Amsterdam’ door onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp laat 
indringend zien hoe onze hoofdstad grip heeft verloren op drugs. De impact van 
ondermijning en drugscriminaliteit is schrijnend en tegelijkertijd constateert het 
rapport dat er te lang een tolerante houding is geweest. Drugsgebruik is ‘in 
verregaande mate gedecriminaliseerd en genormaliseerd’. De houding van 
vrijheid blijheid is funest voor de stad en voor ons land. Maar ook in andere 
delen van het land is de impact dagelijks voelbaar zoals bij de drugsdumpingen 
in de natuur van oa Gelderland en Brabant.

 

Kwetsbare wijken en gezinnen gaan niet alleen aan de drugscriminaliteit ten 
onder. Drugsgebruik is óók ontzettend funest voor het welzijn en de gezondheid 
van Nederlanders. Er zijn 130.000 mensen in Nederland met een 
drugsverslaving. Elk jaar sterven er 200 mensen ten gevolge van drugsgebruik.. 
Het Trimbos instituut waarschuwt dat er steeds meer Nederlanders na 
drugsgebruik in het ziekenhuis belanden en dat er te weinig aandacht is voor het 
gevaar van drugsgebruik voor de volksgezondheid..

 

En het meest schrijnende is dat juist de kwetsbare Nederlanders de dupe zijn van
de zichzelf onwettig toegeëigende vrijheid van de ‘grachtengordel’. De jonge 
vrouw die haar toekomst verspeelt omdat ze drugs gaat gebruiken omdat het 
‘toch moet kunnen’. De jongen die snel geld kan verdienen in de drugswereld en
daarmee zijn leven in de waagschaal stelt. Gezinnen die zien dat het gebruik van
drugs op straat, hun portiek en de buurt onleefbaar maakt.

 

De overheid moet niet uitgaan van de wensen van een geslaagde yup die keuzes 
maakt zonder om te zien naar de kwetsbare naaste. Korpschef Akerboom zegt 
terecht dat drugsgebruikers niet in de gaten hebben dat ze een systeem van 
extreem geweld in stand houden. Regels worden ingevoerd om de meest 
kwetsbaren te beschermen. Als ik progressieve politici hoor pleiten voor 



verregaandere regulering of legalisering dan denk ik aan de gezinnen die kapot 
gaan door de impact van drugs. Hen mogen we niet in de steek laten.

 

Het verbod op lachgas is daarom broodnodig, maar wat ons betreft slechts een 
eerste stap. Want we moeten nog veel meer doen om de gezondheid van 
Nederlanders te beschermen en om criminaliteit en overlast tegen te gaan. We 
moeten de komende jaren een einde maken aan het doorgeslagen liberale 
drugsbeleid vanuit het besef dat drugs mensenlevens verwoesten en de 
samenleving ondermijnt.

 

 

Palestijnse politici weigeren gesprek met ChristenUnie delegatie

6 januari 2020 

 

De ChristenUnie fractie brengt momenteel een werkbezoek aan Israël en de 
Palestijnse gebieden. Vandaag werden alle geplande afspraken met Palestijnse 
politici op het laatste moment afgezegd. De ChristenUnie betreurt deze 
beslissing die om 'politieke redenen' is genomen.

 

Mogelijk heeft het besluit te maken met de twee moties die Kamerlid Joel 
Voordewind onlangs heeft ingediend in de Tweede Kamer. Een motie vroeg om 
het tegengaan van eenzijdige labeling van producten uit de betwiste gebieden. 
De tweede is de pay for slay motie die de betalingen van perverse bonussen voor
veroordeelde terroristen door de Palestijnse Autoriteit moest stoppen.

 

ChristenUnie kamerlid Joel Voordewind: 'Vreemd en onverstandig en voor hen 
een gemiste kans dat deze Palestijnen schijnbaar niet eens een gesprek willen 
aangaan. Veel van de inspanningen van de ChristenUnie zijn gericht op dialoog 
en verzoening. We kunnen van mening verschillen, maar ik ontvang ook altijd 
leden van de Palestijnse Autoriteit of Fatah parlementsleden in het Nederlands 
parlement. Als de dialoog stopt dan komen we geen stap verder.’

 

 

Nieuwe ranglijst christenvervolging alarmerend

Publicatiedatum: 16 jan. 2020 | Tweede Kamer

 



Woensdag maakte Open Doors de nieuwe rangslijst christenvervolging bekend. 
Samen met het CDA en de ChristenUnie stelt de SGP schriftelijke vragen aan 
het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

“Opnieuw schetst de Ranglijst Christenvervolging een zorgwekkend beeld. In 
Afrika wordt 1 op de 5 christenen zwaar tot extreem vervolgd, vaak door 
jihadisten," reageert Kees van der Staaij. "Alleen al in Nigeria werden in 2019 
minstens 1.350 christenen gedood. Maar ook in Somalië en ‘nieuwkomers’ als 
Burkina Faso, Kameroen en Niger hebben vele christenen het zeer zwaar." Een 
ander opvallende trend is volgens Van der Staaij de groeiende onvrijheid in 
China en India als gevolg van biometrische technologie en kunstmatige 
intelligentie. "Daar zie je dat technologische vooruitgang voor minder gewenste 
groepen zomaar een achteruitgang kan betekenen in hun privacy, rechten, 
vrijheid en veiligheid."

 

De SGP-voorman vindt dat Nederland moet blijven opkomen voor deze 
geloofsvervolgden. "Dat moeten we doen door overheden van betreffende 
landen rechtstreeks en in internationale gremia aan te spreken, maar ook door te 
streven naar internationale afspraken over de bescherming van minderheden in 
tijden van toenemende digitalisering en technologische ontwikkeling. Onze 
steun, ons gebed en onze blijvende politieke inzet is keihard nodig!”

 

 

Alles op alles zetten voor suïcidepreventie

Publicatiedatum: 16 jan. 2020 | Tweede Kamer 

 

Vandaag verscheen het onderzoek naar het relatief hoge aantal zelfdodingen 
onder jongeren in 2017. Het is goed dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De 
SGP gaat graag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) in debat over de 
uitkomsten ervan.

 

Kees van der Staaij: “De onderzoekers wijzen erop dat in Nederland gemiddeld 
één tiener per week overlijdt door zelfdoding. Het is aangrijpend om te moeten 
constateren dat de problemen in de zorg in 2017 relatief vaak een rol speelden 
bij de zelfdoding van jongeren. Des te meer een aansporing om alles op alles te 
zetten om de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren.’’



Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is om in verbinding te blijven met
jongeren met psychische problemen, wat er ook gebeurt. Dat is een opdracht 
voor familie, hulpverleners en scholen, en eigenlijk voor ons allemaal.

 

Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische 
problematiek. In het onderwijs kan nog meer aandacht worden geschonken aan 
suïcidepreventie. Ook in de opleiding van hulpverleners moet meer aandacht 
komen voor zelfdoding.

 

Privacywetgeving zorgt bij hulpverleners voor ‘defensief gedrag’. Vooral in de 
behandeling van jongeren vanaf 16 jaar ervaren hulpverleners dat ze klem zitten 
tussen privacyregels en zorgplicht. Het is van groot belang dat duidelijkheid 
wordt verschaft over de beperkingen en mogelijkheden voor het samenwerken 
met naasten bij de behandeling van suïcidale jongeren. Als er knelpunten blijken
te zijn in wet- of regelgeving, moeten die opgelost worden.

 

Er zijn voor dit onderzoek veel ouders geïnterviewd. Bijna alle ouders hebben 
de professionele gesprekken als waardevol en behulpzaam ervaren. De SGP wil 
daarom dat dit soort gesprekken standaard wordt aangeboden aan nabestaanden 
in die gevallen waar er sprake is van zelfdoding van een jongere.


