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Samenvatting 
 
Dit proefschrift gaat over gedwongen overheidsingrijpen in gezinnen waar zich 
problemen voordoen die weliswaar reden tot zorg zijn, maar die niet ernstig genoeg 
zijn om onder de huidige wetgeving een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. 
In de huidige praktijk van de jeugdzorg wordt er vaak niet ingegrepen terwijl bij 
diverse betrokkenen het idee bestaat dat dat wel nodig is in het belang van het kind. 
In dit proefschrift laat ik zien waarom de overheid ouders eerder dan nu het geval is 
zou moeten (kunnen) dwingen hulp te accepteren bij het oplossen van de problemen 
die spelen in het leven van hun kind. Hoewel er een aantal bezwaren is in te brengen 
tegen overheidsingrijpen in dit soort gevallen, maak ik duidelijk waarom deze 
bezwaren niet doorslaggevend mogen zijn. 

In hoofdstuk 1 bespreek ik een aantal voorstellen die erop gericht zijn 
vroegtijdige overheidsbemoeienis met gezinnen te vergroten. Kenmerkend hieraan is 
dat het de overheid is die als actor optreedt, dat ouders gedwongen worden mee te 
werken en dat het ingrijpen plaatsvindt in gezinnen die niet onder de huidige OTS-
regeling vallen. Dit soort voorstellen stuit echter op bezwaren. Behalve juridische en 
empirische kwesties zijn er ook bezwaren van meer fundamentele aard. Deze 
bezwaren hebben te maken met de grondslag van overheidsoptreden in een liberale 
staat. In onze samenleving moet overheidsingrijpen gerechtvaardigd worden binnen 
het kader dat de liberale moraal biedt. De vraag is of vroegtijdig gedwongen ingrijpen 
in gezinnen verdedigbaar is binnen dit kader. Het lijkt immers op enkele punten in 
tegenspraak met de kernwaarden van het liberalisme. De overheid beperkt burgers 
in hun vrijheid, schendt daarmee het non-interventie principe en negeert de scheiding 
tussen het publieke en private domein. Daarbij is er de vraag of de overheid haar 
neutraliteit verliest door een bepaalde manier van opvoeden als ‘beter’ te 
propageren. Het is echter tevens een overheidstaak haar burgers zo nodig in 
bescherming te nemen. Het is dan ook onwenselijk dat kinderen het slachtoffer 
worden van een al te terughoudende overheid. In dit proefschrift zal ik daarom 
onderzoeken of het mogelijk is vroegtijdige gezinsinterventie te verdedigen binnen de 
logische ruimte die de liberale moraal biedt. Wanneer een overheid trouw wil blijven 
aan de liberale moraal en haar handelen hierdoor wil laten leiden, is het dan toch 
denkbaar dat zij ouders dwingt hulpverlening in hun gezin toe te staan, vóórdat zij 
kan aantonen dat deze ouders hun kinderen onherstelbaar geschaad hebben? 
Welke eisen kan een dergelijke overheid aan ouders stellen? 

In hoofdstuk 2 ga ik nader in op de liberale moraal en de implicaties die deze 
heeft voor de bemoeienis van de overheid met gezin en opvoeding. Aan bod komen 
eerst een aantal kernwaarden van het liberalisme: vrijheid, gelijkheid, neutraliteit en 
de scheiding van publiek en privé. Er komen verschillende liberale stromingen aan 



bod die deze kernwaarden allemaal onderschrijven, maar die van elkaar verschillen 
wat betreft hun opvattingen over de precieze invulling ervan en de implicaties ervan 
voor het handelen van de overheid.  
Ook bespreek ik drie argumenten op basis waarvan de overheid de vrijheid van 
burgers mag beperken. Ten eerste het schadebeginsel: de overheid mag slechts 
ingrijpen wanneer burgers elkaar schade toebrengen. Met schade wordt bedoeld dat 
iemands belang wordt aangetast op zo’n manier dat het een rechtenschending 
inhoudt. Er is sprake van een rechtenschending wanneer de welzijnsbelangen van 
een individu dermate worden aangetast dat zij beneden een bepaalde 
drempelwaarde komen. In tegenstelling tot welzijnsbelangen leveren ultieme 
belangen geen rechten op; zij hoeven niet door de overheid te worden beschermd. 
Ten tweede het paternalismebeginsel: het idee dat de overheid in sommige gevallen 
ook mag ingrijpen op schade aan de actor zelf te voorkomen. Ten slotte mag een 
liberale overheid interveniëren om bepaalde publieke goederen te beschermen. Het 
betreft hier goederen waar niemand zonder kan en die een gezamenlijke inspanning 
of bijdrage vragen van alle burgers. Veiligheid, de instandhouding van de liberaal-
democratische samenleving en wetshandhaving horen hierbij. Om publieke goederen 
veilig te kunnen stellen en de liberaal-democratische rechtsstaat in stand te kunnen 
houden, is het nodig dat kinderen – als toekomstige burgers – bepaalde attitudes en 
gewoontes aanleren. De overheid heeft het recht op deze burgerschapsopvoeding 
toe te zien. 

In hoofdstuk 3 bespreek ik vier liberale stromingen aan de hand van het werk 
van enkele auteurs die deze vertegenwoordigen en die het diepst zijn ingegaan op 
de implicaties ervan voor de rol van de overheid in opvoeding en gezinsleven. Ten 
eerste de liberale minimalisten, die van mening zijn dat de rol van de overheid op 
ieder gebied zo klein mogelijk moet zijn. Voor hen is (negatieve) vrijheid van burgers 
het grootste goed. De minimalistische liberaal Chandran Kukathas, wiens werk ik hier 
bespreek, stelt uiteindelijk zelfs geen enkele eis aan ouders, omdat dat niet past in 
zijn ideeën over de verhouding tussen overheid en volwassen burgers. Aan de hand 
van het werk van William Galston en Shelley Burtt ga ik in op het 
diversiteitsliberalisme. Voor hen staat voorop dat burgers in een liberale staat hun 
eigen manier van leven mogen hebben en dat verschillen tussen mensen 
gerespecteerd moeten worden. Tolerantie en neutraliteit zijn voor hen daarom erg 
belangrijk. Galston heeft daarbij vooral oog voor toekomstig burgerschap, terwijl Burtt 
ook aandacht besteedt aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Daarna 
bespreek ik de opvattingen van Stephen Macedo, die het politieke liberalisme 
vertegenwoordigt. Centraal in deze stroming staat de strikte scheiding van het 
publiek en privé. Liberale burgers hoeven slechts in het publieke domein als 
autonome personen met liberale deugden te kunnen functioneren. Het private 



domein staat hier los van en hier mag de overheid dan ook geen eisen stellen. 
Politiek liberaal Macedo ziet in kinderen dan ook vooral toekomstige burgers die op 
hun rol moeten worden voorbereid. Tenslotte ga ik aan de hand van het werk van 
Jeffrey Blustein en Meira Levinson in op het autonomieliberalisme. Hier staat het 
recht op ontwikkeling tot autonomie centraal. Liberale burgers horen autonome 
burgers te zijn, die in staat zijn om zelfstandig een conceptie van het goede te 
vormen en eventueel te herzien en die hun keuzes daarop baseren. De overheid 
moet erop toezien dat alle kinderen in staat gesteld worden autonomie te 
ontwikkelen. 
Bovenstaande auteurs bespreken met name tot wat voor volwassene een kind zich 
zou moeten ontwikkelen (autonoom persoon, liberale burger, lid van een culturele 
gemeenschap) en leiden daaruit af hoe de opvoeding er dan uit zou moeten zien. 
Voor het leven en welzijn van kinderen vóórdat zij volwassen zijn, is weinig aandacht. 
Voor de vraag naar overheidsingrijpen in gezinnen is echter juist het welzijn en de 
opvoedingssituatie van het kind op dít moment van belang.  

In hoofdstuk 4 laat ik zien dat een liberale overheid van ouders mag verlangen 
dat zij de welzijnsrechten van hun kinderen waarborgen en dat zij hun bijdrage 
leveren aan de burgerschapsopvoeding. Voor wat betreft de eerste taak ga ik uit van 
de welzijnsrechten zoals Feinberg die heeft geformuleerd. Deze welzijnsrechten 
nemen voor kinderen twee vormen aan: ten eerste het recht op welzijn op dit 
moment en ten tweede het recht op een ontwikkeling die toekomstig welzijn mogelijk 
maakt. De overheid mag ingrijpen wanneer ouders de welzijnsbelangen van hun 
kinderen onvoldoende garanderen, of wanneer kinderen zo opgroeien dat hun 
toekomstig welzijn in gevaar is. Voor het ontwikkelen van burgerschap is het volgen 
van (liberaal) onderwijs cruciaal. De overheid dient hierin te voorzien. Ouders moeten 
er zorg voor dragen dat hun kinderen dergelijk onderwijs volgen en daarnaast thuis 
de basis leggen voor goed functioneren in de maatschappij, onder andere door het 
aanleren van de sociale basismoraal. Daarnaast betoog ik dat kinderen geen 
aanspraak kunnen maken op het recht op ontwikkeling tot autonomie. Autonomie 
behoort namelijk tot de zogenaamde ultieme belangen, doelen die passen binnen 
een specifieke conceptie van het goede. Een neutrale overheid doet geen uitspraken 
ten aanzien van de conceptie van het goede van haar burgers en probeert ook niet 
een specifieke conceptie te bevorderen. Ze hoeft de ontwikkeling van autonomie dus 
niet te waarborgen en mag ook niet ingrijpen wanneer deze ontwikkeling niet plaats 
lijkt te vinden. Om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij is autarchie, 
het vermogen keuzes te maken op basis van redenen en daarnaar te handelen, 
voldoende. 

De taak van de overheid bestaat in de eerste plaats uit het faciliteren van 
ouders. Pas in tweede instantie, wanneer ouders tekort blijken te schieten en het 



welzijn van kinderen beneden een bepaalde drempelwaarde terecht dreigt te komen, 
dient de overheid in te grijpen in een gezin. Om te bepalen of interventie wenselijk is, 
wordt de ernst en waarschijnlijkheid van de schade aan het kind meegewogen 
(waarbij het de voorkeur heeft zich te baseren op wat nu reeds zichtbaar is boven 
voorspellingen over mogelijke schade in de toekomst). Ook wordt er rekening 
gehouden met de context, of er sprake is van een patroon van schadelijk gedrag 
door de ouders en met een eventuele ‘trade off’ met andere belangen. Ten slotte 
dient het besluit in te grijpen altijd gebaseerd te zijn op individuele kenmerken van 
een gezin en niet op kenmerken van de groep waartoe zij behoren, zodat 
(statistische) discriminatie vermeden wordt. Het is echter niet nodig om – zoals in de 
huidige praktijk het geval is – te wachten tot de ontwikkeling van kinderen geschaad 
is (schade in pedagogische zin). Ingrijpen is daarentegen  al gerechtvaardigd 
wanneer er nog ‘slechts’ sprake is van aantasting van de welzijnsrechten van het 
kind (schade in rechtsfilosofische zin). De welzijnsrechten waarop kinderen 
aanspraak kunnen maken behelzen namelijk veel meer dan het recht niet 
mishandeld, verwaarloosd of misbruikt te worden. Deze opvatting geeft de overheid 
meer ruimte om te interveniëren in de opvoeding dan zij zich tot nu heeft 
toegeëigend. Verplichte primaire preventie is echter niet nodig en niet wenselijk, 
aangezien in de meeste gezinnen geen ernstige problemen ontstaan die ouders niet 
zelf kunnen oplossen – al dan niet met vrijwillige opgezochte hulp – en omdat 
overheidsinterventie in het privéleven van burgers slechts onder strikte voorwaarden 
past in een liberale staat. 

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat er sprake is van een dubbel 
criterium voor vroegtijdig overheidsingrijpen in gezinnen. Ten eerste kunnen we 
vaststellen dat een liberale overheid dient in te grijpen wanneer de welzijnsrechten 
van kinderen geschonden worden en  wanneer hun burgerschapsopvoeding in 
gevaar komt. Het tweede criterium luidt dat de overheid ook uitsluitend in dit soort 
situaties mag ingrijpen en daarbij te werk moet gaan op een manier die de vrijheid en 
beslissingsruimte van ouders zo veel mogelijk intact laat. Deze twee criteria vullen 
elkaar aan en zijn niet los van elkaar te zien. 
In het vijfde hoofdstuk stel ik het volgende voor. Iedereen die zich zorgen maakt over 
de situatie waarin een kind verkeert, moet de mogelijkheid hebben dit voor te leggen 
aan een medewerker van een centraal meldpunt. Deze zorgen kunnen het welzijn of 
de burgerschapsopvoeding van een kind betreffen, maar er hoeft geen sprake te zijn 
van (een vermoeden van) kindermishandeling, misbruik, of een bij voortduring 
ontwrichte of gestagneerde ontwikkeling. Naar aanleiding van zo’n melding worden 
ouders uitgenodigd voor een gesprek waarbij de zorgen die er omtrent hun kind 
bestaan besproken worden. Op basis van dit gesprek volgt zo nodig een voorstel tot 
een vervolgtraject. Ouders mogen hun medewerking hieraan niet weigeren, al 



kunnen ze wel tegen een beslissing in beroep gaan. Aangezien het welzijn van 
kinderen de rechtvaardiging voor het ingrijpen vormt, kan de hulpverlening slechts 
dwingend worden opgelegd wanneer dat naar verwachting een verbetering van dat 
welzijn zal opleveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er effectieve behandelmethodes 
beschikbaar moeten zijn en dat het voorgestelde vervolgtraject afgestemd moet zijn 
op de specifieke situatie van het gezin. Daarbij moeten ouders zelf zoveel 
zeggenschap in handen houden als verenigbaar is met het welzijnsrecht en 
burgerschapsopvoeding van hun kind. 

Door op deze wijze te werk te gaan, kan de overheid voldoen aan de beide 
criteria voor gezinsinterventie die hierboven genoemd worden. Zij kan de privacy en 
de autonomie van ouders respecteren en tegelijk de welzijnsrechten en 
burgerschapsopvoeding van hun kinderen waarborgen.  
 
 
 


