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Liberalen willen dat een individu maximale 
vrijheid kan genieten. Dit uitgangspunt geldt 
voor elk individu. Geen enkele burger kan 
claimen dat hij meer vrijheid zou mogen 
genieten dan een mede-burger. Het basale 
recht op vrijheid is niet het recht van de 
sterkste of de brutaalste. Vrijheid is niet 
onbegrensd. Ik heb de vrijheid helemaal los 
te gaan op een boksbal, maar niet de vrijheid 
om een ander mens of een bushokje in elkaar 
te slaan.

Onder liberalen wordt het schadebeginsel 
algemeen aanvaard als begrenzing. Het 
is medio 19e eeuw geformuleerd door de 
befaamde liberale denker John Stuart Mill. 
Lees daarover meer in het hiernavolgende 
artikel. Met Mills schadebeginsel ‘in de 
hand’ bepleiten liberalen dat een overheid 
zich buiten alle handelingen moet houden 
waarmee een individu een ander niet schaadt. 
Wat voor geloof iemand aanhangt, of dat hij 
juist géén geloof belijdt, wat voor kleding 
iemand draagt, wat je eet en drinkt, met 

wie je het bed deelt (mits de (volwassen) 
bedpartner(s) daar vrijwillig is/zijn), en 
zo voort. Tegenwoordig vanzelfsprekend 
misschien, maar het zijn zaken waarmee 
kerken en overheden zich eeuwenlang wel 
uitvoerig hebben bemoeid. En als het om 
bijvoorbeeld eten en drinken gaat dreigt de 
overheid zich er nu toch weer mee te gaan 
bemoeien, bijvoorbeeld door ons tot het 
minder eten van vlees aan te zetten.

Voor liberalen is overheidsoptreden, en 
dus ook regelgeving, hooguit aan de orde 
als iemands handelingen een ander nadelig 
raken. Althans als we de discussie over de 
zogenoemde ‘positieve vrijheid’ parkeren. 
Van ‘positieve vrijheid’ is sprake in geval 
van ondersteuning die een overheid biedt 
om ervoor te zorgen dat een individu beter 
van de vrijheid kan genieten, zoals door het 
(laten) geven van onderwijs of het verstrekken 
van een zeker minimaal inkomen indien een 
burger daar buiten zijn schuld zelf niet in kan 
voorzien.

Het schadebeginsel moet te veel overheids-
inmenging tegengaan. So far so good. En 
toch begint de discussie, ook tussen liberalen 
onderling, eigenlijk dan pas. Want wanneer is 
er sprake van schade? Wat is schade? 
De eerste omschrijving die Van Dale eraan 
geeft luidt: ‘Nadeel dat voor iem. of voor een 
bep. belang uit een gebeurtenis, handeling 
of handelwijze voortvloeit.’ Maar geldt dat 
voor elk nadeel? Als er X kandidaten op een 
bepaalde baan solliciteren kan deze maar aan 
één sollicitant worden vergeven maar dat 
betekent niet dat de anderen (X-1) schade 
kunnen claimen. Zij hadden immers geen 
‘recht’ op deze baan. Indien persoon A een 
hoger inkomen en/of vermogen heeft dan 
persoon B, en daar op een eerlijke manier 
aan gekomen is, kan B jaloers worden. 
Maar dat geeft hem volgens liberalen geen 
recht op ‘compensatie’, hoezeer allerlei reeds 
bestaande herverdelingsmechanismen en 
linkse uitingen van ‘verontwaardiging’ over 
ongelijkheid ook anders suggereren.  >>>
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door Fleur de Beaufort

De negentiende-eeuwse Britse filosoof John 
Stuart Mill (1806-1873) beoogde met zijn werk 
On Liberty een ‘eenvoudig grondbeginsel’ te 
formuleren op basis waarvan de interactie tussen 
de maatschappij en individuen gereguleerd zou 
kunnen worden. Hoe ver mag de individuele 
vrijheid gaan? Wanneer moet worden ingegre-
pen in het belang van diezelfde vrijheid voor 
anderen of in het belang van het individu zelf? 
Daar waar de vrijheid van meningsuiting voor 
Mill welhaast absoluut is – hij stelt een enkele 
beperking (hierover meer in de bijdrage van Jip 
Stam) – ziet de filosoof bij vlagen meer redenen 
grenzen te stellen aan de vrijheid van handelen.
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‘ . . .Er is een grens aan de individuele vrijheid van de mens. 

Die eindigt wanneer wat hij  met die vrijheid doet 

anderen schaadt. . . ’

John Stuart Mill

Mill stelde helder dat de vrijheid van 
meningsuiting niet mag worden begrensd 
met het argument dat een ander ‘schade’ 
lijdt in de vorm van gekrenkt te zijn. Ook 
daar wordt tot op de dag van vandaag nogal 
eens op afgedongen: wanneer uitlatingen 
‘onfatsoenlijk’ zouden zijn of door anderen 
als ‘beledigend’ worden ervaren. De 
subjectieve beleving van een ander kan 
voor liberalen echter geen grond vormen 
om de vrijheid van meningsuiting in te 
perken. En dus moet tegenover de woke-
beweging duidelijk worden gemaakt dat een 
geschiedkundige aanduiding als Gouden 
Eeuw voor de 17e eeuw in Nederland of de 
geslachtsaanduiding ‘vrouw’ niet in de ban 
mogen worden gedaan door klachten van 
mensen die beweren dat hun voorouders een 
paar eeuwen geleden onrecht is aangedaan 
respectievelijk door mensen die stellen zelf 
geen exacte ‘genderidentiteit’ te hebben en 
daarom eisen dat vrouwen voortaan worden 
aangeduid als ‘mensen die menstrueren’. 
Toch is de vrijheid van meningsuiting ook 
voor liberalen niet onbegrensd. Dit Liberaal 
Journaal gaat mede in op de vraag waar die 
grens dan zou moeten worden getrokken.

Indien de grens niet subjectief mag zijn moet 
het dan altijd meetbare schade aan een ander 
individu betreffen? Kan er ook sprake zijn 
van schade aan ‘de samenleving’ of aan ‘de 

mensheid’ dan wel de aarde? Het zijn thema’s 
die in dit Liberaal Journaal eveneens nader 
worden verkend. Enerzijds is het een oude 
kwestie, waarbij erkend moet worden dat er 
sprake van schade kan zijn zonder dat een 
specifiek individu deze ondervindt omdat 
er inderdaad collectieve schade is. Denk 
bijvoorbeeld aan landverraad. Anderzijds 
zullen liberalen huiverig zijn om metafysische 
begrippen als maatstaf te hanteren omdat dit 
voor overheden een aangrijpingspunt voor 
verregaande overheidsinmenging kan vormen.

Welke maatstaf zou moeten worden gehanteerd 
bij schade aan het milieu of klimaat? Een 
maximale uitstoot van stikstof of een maximale 
ophoging van de wereldtemperatuur is een 
uiteindelijk willekeurig door de politiek 
vastgestelde grens. Indien we handelingen die 
mogelijk bijdragen aan het overschrijden van 
zo’n grens als schade kwalificeren, dreigen we 
dan niet in een planmaatschappij te belanden 
waarin alle handelingen die niet in het centraal 
vastgestelde plan passen als schade worden 
beschouwd en strafbaar worden gesteld? Is dit 
voor liberalen geen horror-scenario? Of zijn er 
wel degelijk liberale manieren te bedenken om 
schade aan milieu of klimaat in te perken?

Als iemand bomen gebruikt om er een 
fraaie houten kast van te maken, schaadt 
deze persoon dan de natuur? Of is het 

onvermijdelijk dat wij als mensen datgene 
wat we om ons heen aantreffen bewerken en 
gebruiken? Als we dat niet (meer) zouden 
doen, niets meer uit de natuur als grondstof 
gebruiken, wordt dan eigenlijk niet de 
moderne samenleving onmogelijk zodat 
we in de meest primitieve omstandigheden 
vervallen?

Voorbeelden wat er onder schade moet 
worden verstaan en hoe wij daar als liberalen 
mee om dienen te gaan, zijn schier eindeloos 
te bedenken. In dit Liberaal Journaal worden 
enkele thema’s verkend, van schade die een 
moeder tijdens de zwangerschap aan een 
ongeboren vrucht kan berokkenen tot de po-
tentiële schade die iemand een ander aan zou 
kunnen doen indien hij of zij zonder dat te 
weten besmet is met een gevaarlijk virus. En 
niet te vergeten over schade die een overheid 
kan aanrichten: wat kunnen individuen dáár 
tegen doen en wat kunnen wij als democratie 
doen om burgers daartegen te beschermen?

Het schadebeginsel van John Stuart Mill is 
nog altijd bruikbaar om de vrijheid niet te 
snel aan te tasten. Maar de aanvaarding van 
dat beginsel beslecht de discussie tussen 
liberalen allerminst; die begint dan pas echt.



w w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n lw w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n l

‘ . . .De enige reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen 

over enig lid van een beschaafde samenleving, tegen zijn zin, 

is de zorg dat anderen geen schade wordt toegebracht. . . ’

John Stuart Mill

Het grondbeginsel formuleerde Mill als volgt: 
‘[…] that the sole end for which mankind 
are warranted, individually or collectively, in 
interfering with the liberty of action of any of 
their number, is self-protection. That the only 
purpose for which power can be rightfully 
exercised over any member of a civilized com-
munity, against his will, is to prevent harm to 
others. His own good, either physical or moral, 
is not a sufficient warrant. He cannot rightfully 
be compelled to do or forbear because it will 
be better for him to do so, because it will make 
him happier, because in the opinion of others 
to do so would be wise, or even right. These 
are good reasons for remonstrating with him, 
or reasoning with him, or persuading him, or 
entreating him, but not for compelling him, or 
visiting him with any evil in case he do other-
wise. To justify that, the conduct from which it 
is desired to deter him, must be calculated to 
produce evil to some one else. The only part of 
the conduct of any one, for which he is ame-
nable to society, is that which concerns others. 
In the part which merely concerns himself, 
his independence is, of right, absolute.’ Mill 
eindigt de kern van zijn betoog krachtig door 
te stellen ‘over himself, over his own body and 
mind, the individual is sovereign’.

Ieder individu heeft als het ware een cirkel om 
zich heen – de privésfeer – waarbinnen hij 
volledig vrij moet kunnen zijn van inmenging 
van buitenaf. Binnen deze privésfeer hebben 
andere individuen ongevraagd niets te zoeken, 
evenmin als de samenleving of de staat. Hier 
is het individu soeverein, beschikt hij over 
volledige gewetensvrijheid, over de vrijheid 
z’n eigen levensplan te ontdekken en te kiezen, 
alsmede over de vrijheid activiteiten te ont-
plooien. De individuele vrijheid wordt binnen 
deze privésfeer slechts begrensd door het feit 
dat deze aan alle individuen in gelijke mate 
toekomt.

Daar waar de vrijheid van het ene individu 
botst met die van de ander – daar waar de 
handelingsvrijheid van de één schade toe-
brengt of beperkingen oplegt aan diezelfde 
handelingsvrijheid van anderen – vindt de 
individuele vrijheid haar grens. Dan kan het 
ook nodig zijn dat de staat ingrijpt opdat een-
ieders vrijheden zoveel mogelijk gewaarborgd 
blijven. ‘The only freedom which deserves the 
name, is that of pursuing our own good on 
our own way, so long as we do not attempt to 
deprive others of theirs, or impede their efforts 
to obtain it. Each is the proper guardian of 

his own health, whether bodily, or mental and 
spiritual.’

Het beginsel van Mill uit 1859 – beter bekend 
geworden als het ‘schadebeginsel’ – zou uitein-
delijk een kernbegrip in de liberale filosofie gaan 
vormen, daar waar het gaat over de verhoudin-
gen tussen de vrijheden van individuen onder-
ling en de vrijheid van het individu ten opzichte 
van de staatsmacht. Met name voor dat laatste 
aspect borduurde Mill voort op het werk Ideeen 
zu einem Versuch die Grenzen und Wirksamkeit 
des Staats zu bestimmen van de Duitse filosoof 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Beide den-
kers stellen in hun werk hele duidelijke grenzen 
aan de invloed die de staat mag uitoefenen over 
het individu. Zij zien vooral de gevaren van te 
veel staatsmacht in plaats van vermeende voor-
delen die andere denkers van (positieve) staat-
sinterventie verwachten.  

Over het algemeen past de staat terughoudend-
heid bij het ingrijpen in de individuele vrijheid, 
aldus Mill. Met name bevoogding en sturing van 

staatswege is de Britse denker een doorn in het 
oog, omdat hij dit in strijd acht met de menselij-
ke natuur en hang naar individualiteit. ‘Human 
nature is not a machine te be built after a model, 
and set to do exactly the work prescribed for it, 
but a tree, which requires to grow and develop 
itself on all sides, according to the tendency of 
the inward forces which make it a living thing.’ 
Daar waar individuen elkaar schade toebrengen 
of elkaars vrijheid en ontwikkeling ontoelaatbaar 
belemmeren, moet de staat ingrijpen door toe-
passing van de strafwet om zo eenieders vrijheid 
te kunnen waarborgen. Handhaving van de gel-
dende wetten is van belang, juist ook ten behoe-
ve van de individuele vrijheid. Er gaat immers 
niet alleen een corrigerend werking achteraf uit 
van de strafwet, maar ook een preventief signaal, 
zeker bij voldoende handhaving.

Het belang van terughoudendheid ten aanzien 
van de staatsingrijpen daargelaten zijn er wel 
degelijk positieve daden die de staat kan en mag 
‘afdwingen’ van individuen, zonder daarmee een 
ontoelaatbare inbreuk op de individuele vrijheid 



te maken. De eerbiediging van de privésfeer 
betekent voor Mill nadrukkelijk geen volledige 
onverschilligheid. Het is dus niet zo dat men-
sen zich binnen de samenleving waartoe zij 
behoren, niets van elkaar of van hun omgeving 
zouden hoeven aan te trekken. Integendeel. 
Tot de positieve daden waartoe mensen op-
geroepen kunnen worden in het belang van 
de samenleving rekent Mill bijvoorbeeld een 
(actieve) bijdrage aan de landsverdediging of 
de bescherming van de rechtsorde die ook jou 
beschermt, het gehoor geven aan de oproep 
een getuigenis af te leggen in de rechtbank en 
het beschermen van zwakkeren tegen onrecht 
of zelfs het redden van andermans leven. 

Soms kunnen mensen elkaar schade berok-
kenen juist door het nalaten van een bepaalde 
handeling, aldus Mill, en hoewel het afdwin-
gen van bijvoorbeeld een levensreddende 
handeling veel ingewikkelder is, sluit Mill 
het niet uit. ‘To make any one answerable for 
doing evil to others, is the rule; to make him 
answerable for not preventing evil, is, compa-
ratively speaking, the exception. Yet there are 
many cases clear enough and grave enough to 
justify that exception.’

In het laatste deel van On Liberty werkt Mill 
een aantal voorbeelden en toepassingen van 
zijn beginselen uit. Hierin stelt hij bijvoorbeeld 
dat luiheid als zodanig geen reden is om in te 
grijpen, mits degene die lui is geen beroep doet 
op de collectieve middelen om in z’n inkomen 
te voorzien en door z’n luiheid geen wettelijke 
plichten verzaakt, zoals de correcte zorg voor 
eventuele kinderen (waar het voorbeeld van 
luiheid immers belemmerend kan werken op de 
ontwikkeling van individualiteit). De omgeving 
mag best een oordeel hebben en uitspreken over 
luiheid, maar ingrijpen en iemand dwingen wat 
minder lui te zijn gaat te ver. Wanneer iemand 
met bepaald gedrag dat in z’n algemeenheid als 
negatief wordt beoordeeld, slechts zichzelf tekort 
doet of zelfs schaadt, dan is dat nog geen reden 
om dit gedrag met harde hand te corrigeren.

Een belangrijke kanttekening die Mill tot slot 
maakt ten aanzien van het schadebeginsel is het 
onderscheid tussen volwassenen en kinderen. 
Wanneer hij de soevereiniteit van individuen 
over zichzelf, het eigen lichaam en de eigen geest 
claimt bedoelt Mill nadrukkelijk alleen ‘human 
beings in the maturity of their faculties’. Kinde-
ren vormen een uitzondering, net als bijvoor-

beeld volwassenen die niet of niet volledig toe-
rekeningsvatbaar zijn verklaard. Voor kinderen 
geldt dat zij zich onder begeleiding van volwas-
senen nog moeten ontwikkelen tot volwaardige, 
autonome individuen. Deze ontwikkeling zou 
wat Mill betreft wel in zo volledig mogelijke 
vrijheid moeten gebeuren, maar het maakt dat 
kinderen nog niet volledig heer en meester kun-
nen zijn over zichzelf.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker 
bij de TeldersStichting

‘ . . . In short, is not liberty the freedom of every person 

to make full use of his faculties ,  so long as he does not harm 

other persons while doing so?. . . ’

Frederic Bastiat



door Patrick van Schie

Wanneer liberalen ‘schade’ aanwijzen als (de 
enige) gerechtvaardigde begrenzing van de 
individuele vrijheid grijpen zij steevast terug op 
de Engelse filosoof John Stuart Mill. Zo wordt 
elders in dit Liberaal Journaal uitvoerig duidelijk 
gemaakt. Enkele citaten bovenaan de pagina’s 
van deze themakrant maken echter duidelijk 
dat ruim voordat Mill in 1859 zijn schadebegin-
sel in 1859 formuleerde, al werd betoogd dat 
ieders vrijheid dient op te houden zodra ‘schade’ 
(harm) aan anderen (soms ook aan de samen-
leving) wordt toegebracht. Het beginsel is dus 
eigenlijk ouder dan 1859, alleen werd het voor-
dien veel minder uitgewerkt dan Mill deed.

Toch is deze laatste opmerking in wezen onjuist. 
Zestien jaar vóór Mill wees een Duitser het scha-
debeginsel namelijk aan als de noodzakelijke 
grens die moest worden gesteld aan de indivi-
duele vrijheid. Paul Achatius Pfizer, een acht 
jaar oudere tijdgenoot van Mill, deed dit in een 
bijdrage aan de Staats-Lexikon oder Encyklopä-
die der Staatswissenschaften (band 15 uit 1843). 
Pfizer was schrijver en advocaat in Stuttgart. 
Al vanaf begin jaren dertig (negentiende eeuw) 
was hij als liberaal actief in de Zuid-Duitse staat 
Württemberg en kreeg daar tevens zitting in 
de Landtag. Later, in 1848, zou Pfizer een afge-
vaardigde worden naar de befaamde Nationale 
Grondwetgevende Vergadering voor het gehele 
Duitse rijk in Frankfurt am Main.

Pfizers lemma in de Staats-Lexikon handelde 
over ‘Urrechte’ oftewel ‘Unveräuβerliche 
Rechte’. Hij onderscheidde drie van zulke 
‘oerrechten’: 1. Het recht te worden erkend als 
een persoon met een eigen doel, oftewel als een 
rechtssubject. Hieruit leidde hij het recht op 
‘Ehre’ af; 2. Het recht op lijf en leven, dat mede 
de onaantastbaarheid van lichaamsdelen en 
organen [toen al !] omvatte; 3. Het recht op een 
ongehinderd gebruik van de eigen geestelijke 

en lichamelijke krachten. Hieronder vielen a. 
de vrijheid van denken en het uiten van deze 
gedachten; b. gewetens- en geloofsvrijheid; c. 
het eigendomsrecht alsmede het recht om met 
anderen ‘verdragen’ te sluiten, dat wil zeggen om 
de eigen wil met die van anderen uit te wisselen 
of te verenigen.

Deze rechten zijn, zo betoogde Pfizer, 
onvervreemdbaar maar níet onbegrensd. Dit 
hing samen met het feit dat alle mensen als 
zedelijke wezens deze zelfde vrijheid hebben. 
Anders dan de natuurwet die in het dierenrijk 
heerst behoort onder mensen niet het recht 
van de sterkste te gelden, maar een zedelijke 
wet inclusief het Gesetz der Gleichheit. Zou die 
zedelijke wet niet gelden dan kwam immers 
de vrijheid van de medemens in het gedrang. 
Hieruit volgde de (afdwingbare) plicht ‘sich jeder 
Vergewaltigung oder Verletzung der Person 
des Nebenmenschen zu enthalten‘. Niemand 
mag het aangeboren wilsgebied van een ander 
tegen diens wil binnendringen. ‘Hiernach ist es 
erzwingbare Pflicht, andere nicht zu verletzen 
und eingegangene Verträge zu erfüllen‘.

Een burger mag nooit worden gedwongen zich 
positief tegenover medeburgers op te stellen 
– ‘Liebespflichten’ bestaan niet – maar wel om 
van negatieve – ‘verletzende’ – gedragingen af te 
zien. En áls een individu eenmaal vrijwillig tot 
een positieve daad is overgegaan door het sluiten 
van een overeenkomst – een ‘Vertrag’ – dan 
dient hij deze ook na te komen. Pfizer koppelt 
dus in één adem aan zijn schadebeginsel de 
plicht om vrijwillig aangegane contracten na te 
komen.

De exacte begrenzing van ieders vrijheid door 
het schadebeginsel viel volgens Pfizer niet 
met mathematische ‘Schärfe’ aan te duiden. 
Hier lag dus een taak voor het positieve 
recht – te vormen door de politiek – om 

grenzen te trekken; met inachtneming van de 
onvervreemdbare ‘oerrechten’ wel te verstaan. 
Toch vulde Pfizer twee bijzondere situaties 
in, die we bij Mill niet tegenkomen. Het reeds 
genoemde recht op ‘eer’ (zie onder het 1e 
‘oerrecht’) impliceerde zijns inziens dat iemand 
het recht heeft op een ten minste niet ongunstig 
oordeel van anderen. Vermoedelijk bedoelde 
Pfizer dat iemand gevrijwaard dient te zijn 
van smaad en laster en wees hij níet vooruit 
op de hedendaagse woke-eis dat iemand geen 
opvatting mag uiten die (subjectief) door een 
ander als kwetsend wordt ervaren.

Opmerkelijker kan daarom Pfizers stelling wor-
den genoemd dat iemand van de plicht om een 
ander geen schade toe te brengen ontslagen werd 
wanneer hij anders van honger zou omkomen. 
Het zedelijk recht op de voortzetting van het ei-
gen bestaan weegt in zo’n geval zwaarder dan het 
recht op eigendom van een ander. Het is niet erg 
waarschijnlijk dat bisschop Muskens van Breda 
in 1996 aan deze stelregel van de Württembergse 
liberaal Pfizer heeft gedacht toen hij betoogde 
dat een arme het recht heeft een brood te stelen 
om zijn honger te stillen. Net zomin trouwens 
als dat elke liberaal het met Pfizer en Muskens 
eens zal zijn.

Patrick van Schie is directeur van de Telders-
Stichting
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Pfizer (rechts) in de 
Halbmondzaal van 
de Duitse Tweede 
Kamer in Stuttgart 
(1833)

‘ . . .To act on the belief that we possess the knowledge 

and the power which enable us to shape the processes of society 

entirely to our liking, . . . ’

w w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n lw w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n l



door Judith Tielen

Meer dan tweeëntwintigduizend doden. Tien-
duizenden mensen die langdurig ziek waren en 
in veel gevallen nog steeds niet hersteld zijn na 
besmetting met het covid-19-virus. Corona heeft 
in zijn tweejarige aanwezigheid in Nederland tot 
een indrukwekkende hoeveelheid directe ge-
zondheidsschade geleid. Het welbekende spreek-
woord luidt ‘voorkomen is beter dan genezen’ of 
bij schades ‘voorkomen is beter dan herstellen’. 
De vraag is dus of deze directe gezondheids-
schade voorkomen had moeten worden? En die 
vraag blijft relevant, het virus is immers niet 
weg. En het antwoord erop is, nee. Voorkomen is 
niet per se beter dan herstellen. 

De argumenten daarvoor liggen in de constate-
ring dat corona naast directe gezondheidsschade 
ook indirecte gezondheidsschade en nogal 
wat nevenschade heeft veroorzaakt. Geplande 
behandelingen en operaties kunnen niet plaats-
vinden doordat verpleegafdelingen en intensive 
cares in ziekenhuizen vol liggen en apparatuur 
en personeel zich toeleggen op covid-behan-
delingen. Voor honderdduizenden mensen is 
een medische behandeling uitgesteld, zij staan 
op een wachtlijst. Dit leidt in veel situaties tot 
verslechtering van gezondheid en kwaliteit van 
leven. Ook veel zorg bij huisartsen, tandartsen 
en revalidatieklinieken is uitgesteld vanwege de 
contactbeperkende maatregelen. Meer dan een 
miljoen verwachte verwijzingen hebben niet 
plaatsgevonden. Ook de indirecte gezondheids-
schade door corona is groot.  

En ook de omvang van de nevenschade is 
enorm. De contactbeperkende maatregelen die 
het kabinet heeft ingesteld - op advies van het 

Outbreak Management Team en met instem-
ming van de Kamer -  bleken een effectieve 
manier om verspreiding van het virus te 
verminderen. Cafés werden gesloten, win-
keltijden sterk gereguleerd en de toegang tot 
theaters werd beperkt tot mensen die nega-
tief getest waren of gevaccineerd. Een kleine 
greep uit de verschillende pakketten maat-
regelen, die helaas noodzakelijk bleken. Het 
gevolg was echter ook: economische, sociale 
en maatschappelijk nevenschade. Veel jonge-
ren eenzaam en mentaal kwetsbaar, gewone 
Nederlanders in gewelddadige protesten en 
duizenden ondernemers met ruim 18 miljard 
euro belastingschuld. 

Hoe zijn ‘voorkomen’ of ‘herstellen’ tegen 
elkaar af te wegen; weegt de nevenschade 
zwaarder dan de directe gezondheidsschade? 
Die vraag is bijna niet te beantwoorden. 
Jonge mensen die hun leven en hun ontwik-
keling zien stilvallen, hoe meet je de schade? 
Geradicaliseerde burgers die hun heil zoeken 
in gewelddadige protestacties of zich verlie-
zen in nepnieuws, hoe weeg je die schade? 
Wat betekent de tweejarige afwezigheid van 
cultuur en evenementen voor de nationale 
kwaliteit van leven? En juist de ogenschijnlijk 
sterke mensen, jongeren en ondernemers 
bijvoorbeeld, zijn tijdens de coronacrisis de 
nieuwe kwetsbaren geworden. En hoe scha-
delijk die ontwikkeling is, weten we niet. 

Er verschijnen studies van planbureaus en 
wetenschappelijke analyses, maar de cijfers 
en grafieken die die opleveren blijven vaak 
beperkt tot één bepaalde manier van schade 
meten: economisch en financieel zijn goed 
meetbare aspecten. Maar in de complexiteit 

is nog niet eens benoemd, laat staan te 
meten, wat de invloed van corona is op ons 
gevoel van vrijheid. 

Nu Nederland in een fase zit dat het virus 
hanteerbaar is en gevolgen van besmetting 
mee lijken te vallen, beraadt het kabinet 
zich op het beleid voor de toekomst. Ook 
de VVD-fractie buigt zich over de vraag of 
we corona willen ‘voorkomen’ of ‘herstellen’. 
En in het verlengde daarvan, wie daarvoor 
dan ook verantwoordelijkheid zou moeten 
nemen?

Liberalen kijken niet als eerste naar de staat 
of de overheid om die verantwoordelijkheid 
te nemen. Daarnaast zijn VVD-ers optimis-
tisch en realistisch. Met andere woorden, 
het is onmogelijk en ook niet wenselijk om 
van de overheid te verwachten dat die álle 
schade – directe gezondheidsschade, indi-
recte én nevenschade – kan voorkomen. 
Liever wordt gezocht naar een balans tussen 
de verantwoordelijkheid van het individu en 
zijn directe omgeving enerzijds en die van de 
overheid als hoeder van het collectief an-
derzijds om vanuit het motto ‘voorkomen is 
beter dan herstellen’ slimme keuzes te maken 
die de impact van het virus inperken. Met 
het gezonde verstand dus.

Judith Tielen is lid van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal.   
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‘ . . .knowledge which in fact we do not possess , 

is likely to make us do much harm. . . ’

Friedrich von Hayek



dat zo, en wel vanaf de conceptie en niet 
pas na de arbitraire 24-wekengrens waarna 
zwangerschapsafbreking wettelijk niet meer 
is toegestaan. De vraag is voor mij wel, wat 
voor macht de overheid toekomt, om de 
handelingsvrijheid van een zwangere vrouw in te 
perken met het oog op de bescherming van haar 
ongeboren kind.

Persoonlijk denk ik dat dwang om een verslaving 
of andere schadelijke leefstijl te stoppen, weinig 
zinvol is zonder innerlijke wens van de persoon 
zelf. Toch kan ik me een gedwongen opname 
van een heroïneverslaafde zwangere vrouw nog 
wel voorstellen. Maar hoe zie ik dat als het gaat 
over ‘softere’ drugs, alcohol of roken? Ook deze 
middelen zijn zeer riskant. Minder riskant, maar 
niet zonder risico’s voor de zwangerschap, zijn 
veel koffie en bepaalde rauwe zuivel, vlees en vis. 
Voldoende beweging is juist bevorderlijk, maar 
sommige oefeningen zijn af te raden…Laten 
we voorkomen dat overheid en samenleving 
vrouwen gaan beschouwen als kweekplaats voor 
‘perfecte’ baby’s.

Maar wat betekent dan die waarde van ieder 
mensenleven, waardoor een beschaafde 
samenleving ervoor dient te zorgen dat iemand 
uit hun midden geen schade toebrengt aan 
een ander? Die waarde werkt, denk ik, twee 
kanten op. Enerzijds respecteert en waardeert 

een beschaafde samenleving de individuele 
vrijheid, omdat ieder mensenleven waardevol is. 
Anderzijds is mijn overtuiging dat juist omdat 
ieder mensenleven een intrinsieke waarde 
heeft, niet iedere leefstijl een gelijkwaardige is. 
Een miskraam door schadelijk gedrag van de 
moeder, een misvormde of verslaafde baby én 
de verslaving van de moeder zelf: ze doen geen 
recht aan de intrinsieke waarde van moeder en 
kind.

De waardigheid van moeder en ongeboren kind 
doet een beroep op een beschaafde samenleving, 
zonder dat we noodzakelijk ingrijpen met 
overheidsdwang hoeven te verwachten. Een 
beschaafde samenleving biedt hulp aan zieken en 
verslaafden. Initiatieven om zwangere vrouwen 
te helpen hun leefstijl te veranderen, zodat die 
niet meer schadelijk is voor de ontwikkeling 
van hun kind, kunnen door de overheid worden 
ondersteund in de geest van het schadebeginsel.

Geen dwang, wel hulp aanbieden dus. Het 
is aan een zwangere vrouw om die hulp te 
ontvangen. In de basis is dat een relatie gestoeld 
op individuele vrijheid, die de waardigheid van 
moeder en kind erkent. 

Charlotte Lockefeer is werkzaam bij het Rathenau 
Instituut. Ze schrijft op persoonlijke titel.

door Charlotte Lockefeer

‘[D]e enige reden waarom men rechtmatig macht 
kan uitoefenen over enig lid van een beschaafde 
samenleving, tegen zijn zin, (is) de zorg dat 
anderen geen schade wordt toegebracht. Iemands 
eigen welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen 
voldoende rechtsgrond.’

Wat zegt het schadebeginsel van John Stuart 
Mill als je het toepast op een aanstaande 
moeder die een schadelijke leefstijl heeft 
voor het kind dat zij in zich draagt? Roken, 
drugs, alcohol…Heerst de moeder over haar 
eigen lichaam, inclusief haar ongeboren kind? 
Of is inbreuk op de handelingsvrijheid van 
deze vrouw gerechtvaardigd om schade aan 
een ander – haar ongeboren kind dus – te 
voorkomen?

In het schadebeginsel leest ik allereerst de 
erkenning van een fundamentele waarde van 
ieder mensenleven. Mill stelt een grens aan de 
individuele vrijheid van de één bij het punt dat 
de vrijheid van de ander in het geding komt. 
Elk mensenleven heeft, zo lees ik hierin, een 
intrinsieke waarde, en de consequentie is dat 
een beschaafde samenleving zorg draagt voor de 
bescherming van dat mensenleven.

De vraag is voor mij niet of er bij een 
zwangerschap een ander beschermwaardig 
mensenleven betrokken is. Natuurlijk is 

Het schadebeginsel en de leefstijl van een aanstaande moederHet schadebeginsel en de leefstijl van een aanstaande moeder

‘ . . .Geniet zó de genoegens van het ogenblik, 

dat gij  aan de genoegens der toekomst geen schade doet. . . ’

Seneca

 

w w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n lw w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n l



door Jip Stam

Naast munter van het liberale schadebeginsel 
geniet J.S. Mill grote bekendheid als verdediger 
van de vrijheid van meningsuiting. Het grootste 
deel van zijn essay On Liberty is zelfs aan het 
laatstgenoemde onderwerp gewijd. Toch rept 
Mill vrij weinig over de relatie tussen beide uit-
gangspunten: hij brengt de vrijheid van expressie 
niet direct in verband met schade, en voor zover 
hij dat wel doet stelt hij zich op het standpunt 
dat het vaststellen van schade als gevolg van een 
meningsuiting haast onmogelijk is. Dit staat 
in contrast met de Nederlandse rechtspraktijk, 
waarbij de uitingsvrijheid op grond van verschil-
lende uitingsdelicten, waaronder groepsbeledi-
ging en het aanzetten tot haat of discriminatie, 
ten behoeve van de openbare orde wordt inge-
perkt. De vraag of een dergelijke invulling van 
het schadebeginsel geschikt is om de marges van 
het publieke debat af te bakenen, is reeds daar-
om actueel. Evenals de vraag of onze het onze 
autoriteiten – tegen de verwachting van Mill in – 
lukt om duidelijke grenzen te stellen.  

Eerst iets over het schadebeginsel. Als Mill 
daarmee iets heeft beoogd, dan is het wel dat de 
persoonlijke vrijheid van burgers moet worden 
beschermd tegen het optreden van de staat. 
Onze moderne politieke gemeenschap, met zijn 
democratische inslag, wordt volgens Mill na-
melijk beheerst door de algemene neiging van 
mensen – lees: meerderheden – om hun eigen 
gewoonten, voorkeuren en opvattingen aan 
anderen – lees: minderheden – op te leggen. Er 
is daarom behoefte aan een duidelijke en recht-
vaardige maatstaf waaraan het optreden van de 
staat getoetst kan worden.1 Dat Mill kiest voor 

het begrip “schade” sluit aan op een basale intu-
ïtie: Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij 
of zij wil, totdat de (materiële) belangen van een 
ander daaraan worden opgeofferd. 

In veel gevallen is het wel duidelijk wat dit bete-
kent. Geweldpleging, diefstal of parkeerschade; 
allemaal voorbeelden van handelingen waarvan 
de schadelijke gevolgen, evenals de veroorzaker, 
gemakkelijk zijn aan te wijzen. Het staatsoptre-
den laat zich dan ook gemakkelijk legitimeren 
en voorspellen. Maar hoe zit het met menings-
uitingen? Is de schade die deze kunnen aanrich-
ten wel goed in te schatten? Het hangt er vanaf. 
Als iemand oproept tot geweld en deze oproep 
wordt opgevolgd, dan is er een causaal verband 
tussen de meningsuiting en de daardoor veroor-
zaakte schade. Maar wat als er geen aantoonbaar 
causaal verband is? Zou een oproep tot geweld 
dan ook strafbaar moeten zijn? En wat te denken 
van het aanzetten tot haat of discriminatie of het 
zich beledigend uitlaten over een groep mensen. 
Kan in zo’n geval nog wel van “schade” worden 
gesproken?

Volgens politiek-filosoof Jeremy Waldron is het 
antwoord op die vraag positief. Waldron verge-
lijkt discriminerende en haatdragende uitlatin-
gen met luchtverontreiniging: iedere auto draagt 
een beetje bij aan luchtvervuiling, en hoewel niet 
valt aan te tonen voor welk deel ieder van ons 
precies verantwoordelijk is, rechtvaardigt de to-
tale schade aan de volksgezondheid dat de staat 
restricties oplegt aan de uitstoot van alle auto’s.2 
Precies zo geeft het psychische leed van etnische 
of religieuze minderheden onder een ‘vervuild’ 

maatschappelijk waarin hun volwaardige en 
gelijke lidmaatschap van de samenleving wordt 
ontkend, een rechtvaardiging voor de staat om 
strafrechtelijk op te treden.3 

Dit klinkt op het eerste gezicht misschien rede-
lijk, maar toch kan de schoen op dit punt be-
hoorlijk gaan wringen. Wie moet om te begin-
nen vaststellen welke uitlatingen “schadelijk” 
zijn en daarom verboden mogen worden? In 
de eerste plaats is dat de wetgever, maar omdat 
deze niet alles kan en mag ‘dichttimmeren’ komt 
het in de praktijk veelal aan op de rechter. Die 
kan bij een oproep tot geweld wel aanneme-
lijk maken dat er (potentiële) schade is en een 
(waarschijnlijk) causaal verband met een hande-
ling, maar dat wordt steeds moeilijker naarmate 
de objectiveerbaarheid van de handeling en de 
schade afneemt. De rechter zal dan zelf moeten 
‘invullen’ wat de kwalificaties als “zich beledi-
gend uitlaten” of “aanzetten tot haat of discrimi-
natie” precies inhouden, en dat kan ertoe leiden 
dat zijn beslissing willekeurig en onvoorspelbaar 
wordt. Terwijl het schadebeginsel de willekeur 
van de staatsmacht juist moet inperken, kan de 
toepassing ervan op uitingsdelicten dus ook een 
averechts effect hebben. 

Of het beginsel bijgevolg ongeschikt is om de 
marges van het publieke debatten te bepalen, 
hangt er mede vanaf hoe hoog men zijn over-
koepelende motief, namelijk het aan banden 
leggen van de staatsmacht, aanslaat. En dus ook: 
in hoeverre men bereid is de rechter het laat-
ste oordeel te geven bij de interpretatie van het 
schadebegrip. Ten aanzien van dat laatste zijn 
liberalen van oudsher terughoudend, omdat zij 
hechten aan het primaat van de democratisch 
gelegitimeerde wetgever. In de praktijk zien we 
echter dat de rechter, vooral op het gebied van 
mensenrechten, een steeds grotere beoordelings-
marge toebedeeld krijgt; een ontwikkeling die, 
wil men zowel het schadebeginsel als de vrijheid 
van meningsuiting voor uitholling behoeden, 
dient te worden tegengegaan.

Jip Stam is docent en onderzoeker bij de afdeling 
Encyclopedie van het Instituut Metajuridica aan 
de Universiteit Leiden

1.    J.S. Mill, Over vrijheid, Boom: Amsterdam 1996, 
p . 49. 
2.   J. Waldron, The Harm in Hate speech, Cam-
bridge, MA: Hard University Press 2012, 
p. 97. 
3.   Idem, p. 4-5. 

‘Men heeft een even onfeilbare rechter nodig om te beslissen of een 
opinie schadelijk is ,  als om te beslissen dat deze onwaar is ;  tenzij  de 

bestreden opvatting de volle gelegenheid krijgt zich te verdedigen. ’ 
John Stuart Mill 
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door Gerrit-Jan Zwenne

Zo een tien jaar geleden legde de Europese 
Commissie aan zeven elektronicafabrikanten, 
waaronder Philips, boetes op van in totaal bijna 
anderhalf miljard euro voor overtreding van de 
mededingingsregels. De fabrikanten maakten 
verboden afspraken over prijzen bij de produc-
tie van beeldbuizen en benadeelden daarmee 
honderden miljoenen consumenten. Volgens 
claimorganisaties betaalden zij in de periode van 
1996 tot 2006 circa tien procent te veel voor een 
televisie- of computerbeeldbuis. 

De door consumenten geleden schade wordt 
aangeduid als massaschade. Het is de schade 
die is geleden door velen en die is veroorzaakt 
door dezelfde of gelijksoortige gebeurtenissen, 
en waarvoor slechts één of een beperkt aantal 
personen aansprakelijk is. Het verhalen van 
massaschade is lastig. De gezamenlijke, door alle 
consumenten geleden schade vertegenwoordigt 
weliswaar bij elkaar een aanzienlijk belang. 
Echter, de door een individuele consument 
geleden schade is zo gering is dat het voor hem 
of haar niet loont om die individueel te verhalen.  

Er is daarbij vaak ook sprake van een informatie- 
of kennisasymmetrie. In verschillende opzichten 
is de individuele consument in het nadeel, niet 
alleen omdat hij niet beschikt over de informatie 
over wat de schade heeft veroorzaakt of wat 
eigenlijk de schade is, maar ook omdat het 
voeren van een procedure een deskundigheid 
vereist waartoe de consument niet zomaar 
toegang heeft. Een gespecialiseerde advocaat 
heeft een tarief dat gemakkelijk komt op meer 
dan 400 euro per uur. En voor het opstellen 
van een dagvaarding moet rekening worden 
gehouden met 20 tot 40 uur – als het niet meer 
is. 

Als strooischade niet kan worden verhaald 
leidt dat tot een vermogensvoordeel voor de 
schadeveroorzakers. Ze komen ermee weg. Een 
econoom typeert dit als marktfalen. Een jurist 
spreekt over onrechtmatigheid of gebruikt een 
meer vaktechnische term als ongerechtvaardigde 
verrijking. Voor de consument is het natuurlijk 
in alle gevallen onbevredigend dat de door 
hem geleden schade, ook al is die voor hem 
persoonlijk gering, niet wordt vergoed. 

Wat daaraan te doen? Er zijn toezichthouders 
die boetes kunnen opleggen om het 
vermogensvoordeel weg te nemen. Denk 
aan de Autoriteit Consument en Markt 
voor overtredingen van mededingingsregels 
en de Autoriteit Financiële Markten voor 
overtredingen van privacyregels. Met een boete 
wordt als het goed is het vermogensvoordeel 
weggenomen, maar daarmee wordt de 
consument nog niet gecompenseerd voor het 
door hem geleden nadeel. Een enkele keer kiest 
een toezichthouder ervoor om bij het bepalen 
van de hoogte van de boete rekening te houden 
met de schadevergoeding die de overtreder 
bereid is te betalen aan de benadeelden. Met als 
gevolg dat de schadeveroorzaker de benadeelden 
compenseert voor het door hen geleden nadeel. 
Maar hoewel dit een enkele keer wel gebeurt, is 
dat niet de regel. 

Voor de hand liggen dan de collectieve acties, 
ook wel aangeduid als de uit Hollywoodfilms 
bekende term ‘class action’. Een collectieve 
belangenbehartiger treedt op voor een 
grote groep van benadeelden en kan door 
schaalvoordelen de kosten drukken. En, 
niet onbelangrijk, in het gesprek met 
schadeveroorzaker kan hij meer gewicht in de 
schaal leggen.  

De belangenbehartiger doet het feitenonderzoek, 
onderhandelt met de schadeveroorzaker en 
stelt de processtukken op, en benadert de 

benadeelden voor wie de actie wordt ingesteld 
– overigens niet altijd in die volgorde. Een 
gebruikelijk model is dat de belangenbehartiger, 
als hij erin slaagt om ten behoeve van de 
achterban (‘the class’) een schadevergoeding 
te verkrijgen, een percentage ontvangt van het 
totaal uitgekeerde bedrag. Dit laatste betekent 
dat een advocatenkantoor in Nederland vanwege 
het verbod op no-cure-no-pay, niet zelf als 
belangenbehartiger kan optreden. Uiteraard 
kan de belangenbehartiger wel advocaten 
inschakelen, maar die werken dan niet op basis 
van een resultaat gerelateerd honorarium. 

Van oudsher doet strooischade zich vooral 
voor bij overtredingen van mededingingsregels, 
zoals de Philips-zaak genoemd in de eerste 
alinea van deze bijdrage. Ook overtreding 
van financiële wet- en regelgeving levert 
nogal eens strooischade die door collectieve 
belangenbehartigers wordt verhaald, denk 
aan de woekerpolissen en al wat langer 
geleden de winstverdriedubbelaar van 
LegioLease. Een recente trend zijn de zaken 
waarbij het gaat om de strooischade die het 
gevolg is van overtredingen van privacy- en 
gegevensbeschermingsregels, zoals de AVG. 

Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar recht en de 
informatiemaatschappij in Leiden en advocaat in 
Den Haag, in welke hoedanigheid hij is betrokken bij 
verschillende collectieve acties. 

w w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n lw w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n l

‘ . . .All mankind. . .  being all equal and independent, no one ought 

to harm another in his life ,  health, liberty or possessions. . . ’

John Locke
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‘ . . .Men moet elk plezier waarderen 

dat anderen geen schade toebrengt. . . ’

Bertrand Russell

door Patrick van Schie

Maken nieuwe technologieën het noodzakelijk 
om grenzen bij het vaststellen van schade 
anders te trekken? Wellicht, maar aloude 
principes moeten niet te snel opzij worden 
geschoven, ook niet onder het mom dat zij 
geen opgeld meer zouden doen.

Tegenwoordig wordt nogal eens betoogd dat 
‘nepnieuws’ langs digitale kanalen zoals social 
media veel sneller kan worden verspreid. 
Doordat mensen in ‘bubbles’ communiceren 
ondervindt ‘nepnieuws vervolgens ook 
geen tegenspraak meer. Daarom, zo gaat de 
redenering, zouden er ‘fact checks’ moeten 
worden uitgevoerd opdat onwaarheden geen 
kans krijgen onze democratie te ondermijnen.

‘Nepnieuws’ is echter niets nieuws en sociale 
‘bubbles’ zijn dat al evenmin. In Nederland 
vormt de periode van de verzuiling waarin 
burgers uit de grote levensrichtingen hun 
‘eigen’ krant lazen en zelfs bij de slager van 
het eigen geloof (of ongeloof) kochten, en 
daar hun buurtpraatje aanknoopten, een goed 
voorbeeld. Maar het recht op vrijheid van 
meningsuiting hangt niet af van de kans dat 
een mening tegenspraak zal oproepen.

Onwaarheden zouden echter schadelijk 
zijn voor de democratie en daarom moeten 
worden geweerd, zo wordt wel geopperd. Het 
is een oud argument om de uitingsvrijheid 
te breidelen. Vroeger gebeurde dit met het 
oog op de staatsveiligheid of het morele 
(christelijke) fundament waarop de politiek-
sociale orde zou berusten. Zonder censuur 
dreigt de chaos, beweerden overheden. 
Liberalen lieten zich daardoor niet overtuigen. 
De beste bestrijding van ‘nepnieuws’ is het 
vrije debat. En wat feit of onwaarheid is kan 
lang niet altijd objectief worden vastgesteld. 
De liberale denker James Mill (de vader van 
John Stuart) meende dat indien regeringen 
dit zouden bepalen zij algauw alles wat hun 
onwelgevallig was zouden gaan verbieden. ‘If 
any government chooses the direction of the 
public mind, that government is despotic.’

Een van de nieuwe digitale technieken is 
het verschijnsel van de deep fake. Daarmee 
kunnen digitaal beschikbare beelden 
en geluiden van een persoon worden 
gemanipuleerd waardoor het lijkt dat deze 
persoon iets zegt wat hij nooit heeft gezegd 
en nooit zou hebben willen zeggen. Op die 
manier kunnen kwaadaardige krachten 

– bijvoorbeeld vijandige mogendheden of 
criminelen – de Amerikaanse president Biden 
schijnbaar laten zeggen dat hij de Russische inval 
in Oekraïne toch goedkeurt of de Oekraïense 
president Zelensky een antisemitische uitlating 
in de mond leggen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos, en de schade kan immens zijn 
tot ondergraving van de democratie en het 
uitbreken van oorlogen aan toe.

Toch is niet mogelijke schade aan de democratie 
of aan de vrede een grond om hier grenzen te 
trekken. Voor liberalen is die grond gelegen 
in een ander motief, namelijk schade aan de 
persoon die iets in de mond krijgt gelegd. Dit 
hangt samen met een door liberalen altijd 
geaccepteerde beperking van de uitingsvrijheid 
indien er sprake is van smaad of laster. Bij deep 
fakes speelt dit omdat aan de persoon in kwestie 
ten onrechte een bepaalde uitlating wordt 
toegeschreven, ja zelfs de suggestie wordt gewekt 
dat hij of zij deze uitlating toch echt zélf heeft 
gedaan. John Stuart Mill gaf als één van zijn 
argumenten voor een zo ruim mogelijke vrijheid 
van meningsuiting dat die mening ‘eigen’ is 
aan de persoon in kwestie. Maar dat betekent 
omgekeerd dat iedereen gevrijwaard dient te 
blijven van het in de mond gelegd krijgen van 
opvattingen die hij helemaal niet huldigt.

Deep fakes raken niet alleen de vrijheid van 
meningsuiting. Denk aan de mogelijkheid die 
criminelen met deze techniek krijgen om iemand 
schijnbaar (onoorbare) seksuele handelingen 
te laten verrichten. Met zulke beelden kan 
het slachtoffer van de deep fake-technologie 
vervolgens worden afgeperst. Ook dit zijn 
vormen van smaad en laster waartegen elke 
burger zoveel mogelijk moet worden beschermd.

Liberalen koesteren de mogelijkheid voor 
individuen om zich naar eigen aard en 
overtuigingen te kunnen uiten. Het misbruiken 
van iemands beelden en stemgeluid om een 
heel andere indruk van deze persoon te wekken 
ondergraaft de mogelijkheid jezelf te zijn en op 
eigen woorden en daden te worden beoordeeld. 
Hier is onmiskenbaar sprake van schade aan een 
individu. Door het kapen en manipuleren van 
zijn foto’s, filmbeelden en stemgeluid wordt zijn 
persoonlijkheid gestolen. Voor liberalen is het 
zaak dit uit alle macht tegen te gaan.

Patrick van Schie is directeur van de 
TeldersStichting.



door Maartje Schulz 

Zo af en toe loopt er een vrouw in mijn straat 
die ‘s ochtends rond een uur of zes – op vrij 
irritante toon – allerlei onverstaanbare bood-
schappen uitkraamt. Nu moet ik elke ochtend 
opstaan, maar het liefst doe ik dat niet al 
om zes uur. En bij voorkeur door geluid van 
vogels in plaats van door een verward persoon 
op straat. Eén keer was iemand in de straat 
haar gebazel zo zat, dat ik diegene haar hoorde 
toeschreeuwen: ‘En nú moet je gewoon je 
mond houden!’ 

Het moge, ook blijkens dit voorbeeld, dui-
delijk zijn dat mensen zich kunnen storen 
aan het geluid dat door iets of iemand anders 
wordt veroorzaakt. Misschien herkent u zo´n 
ergernis bij uzelf ook wel. Bijvoorbeeld wan-
neer mensen in de trein op luidspreker hun 
– doorgaans niet al te beste – muzieksmaak 
tentoonspreiden. Er zijn ook andere varianten 
van dat soort gedrag. Zo kwam ik laatst in 
Den Haag een fietser tegen die met een enor-
me speaker met luide muziek om zijn middel 
de stad doorfietste. 

Bij dit soort gevallen denk je vanzelfspre-
kend niet meteen aan ernstig strafbare feiten. 
Maar onprettig kan het wel zijn. Wat wordt 
in zulke situaties aangeraden om te doen? Als 
het bijvoorbeeld gaat om geluidsoverlast door 
buren, is het devies, zo lees ik op de website 
van de Rijksoverheid: ‘Probeer eerst samen 
afspraken te maken.’ Als de overlast aanhoudt 
kan je contact leggen met de vereniging van 

eigenaars of verhuurder, gemeente of politie. Let 
op: het gaat dan niet over wat men als ‘normale 
leefgeluiden’ acht zoals overdag stofzuigen of 
spelende kinderen. Als geluidsoverlast voort lijkt 
te komen uit verward gedrag, kan contact wor-
den gelegd met het Landelijk Meldpunt Zorg-
wekkend Gedrag.

Een bekend voorbeeld in de discussie over 
geluidsoverlast is de kerk of moskee. Sommige 
mensen ondervinden last van oproepen tot het 
gebed of het geluid van kerkklokken. Daarvoor 
geldt dat er geen landelijke regels zijn voor het 
geluid van kerken en moskeeën. Wel kan de 
gemeente regels maken voor de duur en het 
geluidsniveau, waarbij ze overigens wel rekening 
moet houden met de vrijheid van godsdienst; 
een grondrecht immers. Maar denk ook aan 
overlast waar omwonenden van Schiphol mee te 
maken, of mensen die nabij een snelweg of het 
spoor wonen. Daarvoor bestaan dan wel weer 
landelijke normen. 

De meer fundamentele vraag die hier voor libe-
ralen onder ligt is in hoeverre een individuele 
burger recht heeft op rust, en wanneer iets in dat 
kader schadelijk en ontoelaatbaar wordt. Om op 
dat eerste in te gaan: wat mij betreft behoren in-
dividuen zeker recht op een bepaalde  mate van 
rust te hebben. Een denkbeeldig horrorscenario 
waarbij je permanent lawaai om je heen afge-
speeld krijgt, is schadelijk voor je gezondheid 
en zou je mogelijk zelfs kunnen kwalificeren als 
marteling. 

Ik denk wel dat er een onderscheid te maken valt 
tussen ongemak en daadwerkelijke verstoring 
van de rust van personen. Licht ongemak kan 
een wasmachine zijn die je midden in de nacht 
hoort draaien bij de onderburen. Tot op zekere 
hoogte zou je ongemak af en toe als individu ook 
moeten kunnen verdragen. Maar als je er toch 
wat aan wil doen, zou ik als liberaal, eigenlijk 
conform het advies van de Rijksoverheid, zeggen: 
probeer dit soort kwesties niet in de sfeer te stop-
pen van wetten en geboden, maar het eerst in het 
normale sociale verkeer op te lossen. Bijvoor-
beeld door het gesprek aan te gaan met degene 
die ‘de overlast’ veroorzaakt. 

Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel regels 
nodig omtrent duur en het geluidsniveau, zoals 
bij vliegverkeer. Al is het maar omdat structureel 
geluidsoverlast negatieve effecten kan hebben op 
de gezondheid en in die zin dus letterlijk scha-
delijk kan zijn. Ook moet het niet zo zijn dat het 
recht op geloof een vrijbrief is om geluid al te 
zeer op te dringen aan individuen die daar niet 
op zitten te wachten of er zelfs last van onder-
vinden. Aan de andere kant kun je als individu 
ook zelf keuzes maken over waar je woont. Als 
je van rust houdt, kun je misschien beter niet pal 
naast het treinstation of in de grote stad naast de 
moskee gaan wonen.

Maartje Schulz is wetenschappelijk medewerker 
bij de TeldersStichting. 
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‘ . . .Lawaai is de meest impertinente van alle vormen van hinder. Het is 

niet alleen hinder, maar ook een verstoring van het denken. . . ’

Arthur Schopenhauer 

w w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n lw w w. t e l d e r s s t i c h t i n g . n l



Het individu versus de overheidHet individu versus de overheid

door Fleur de Beaufort

De toeslagenaffaire bij de belastingdienst illus-
treert pijnlijk hoe individuele burgers soms lijn-
recht tegenover de overheid staan en daarbij als 
zwakkere partij in feite machteloos staan. Zowel 
op materieel als immaterieel vlak werd massaal 
en onterecht schade geleden, terwijl burgers in 
hun pogingen om verhaal te halen steevast tegen 
een muur opliepen. Daarbij probeerden hoofd-
rolspelers de verantwoordelijkheid van zich af 
te schuiven. Niemand was bereid ook maar een 
deel van die verantwoordelijkheid voor gemaak-
te (beleids)keuzes of fouten in de uitwerking te 
dragen.

In deze hele affaire is er slechts één slachtoffer 
en dat is de individuele burger. Schrijnend zijn 
de verhalen van getroffenen die, geheel buiten 
hun eigen schuld om, soms alles hebben ver-
loren omdat het systeem hen langdurig iedere 
reële kans op verweer onmogelijk maakte. Wat 
ze ook probeerden ze konden nergens terecht 
in de zoektocht naar een oplossing. Het gevoel 
van onmacht en onvermogen de situatie zelf te 
keren, terwijl hun leven ontspoorde, moet voor 
hen afschuwelijk geweest zijn.

Fout werd op fout gestapeld in deze kwestie. 
Door gedupeerden ingeleverde bewijzen raak-
ten zoek of werden pas na jaren in behandeling 
genomen, terwijl de financiële gevolgen reeds 
doorwerkten. De belastingdienst vond het niet 
nodig de beslissingen toeslagen stop te zetten of 
terug te vorderen gedegen te motiveren, waar-
door de getroffenen langdurig in het duister 
tastten over het waarom en een verweer welhaast 

onmogelijk werd. Zelfs nu de omvang van de 
affaire en het individuele leed dat ermee gepaard 
gaat duidelijk begint te worden lijkt een oplos-
sing in veel gevallen nog ver weg. Om nog maar 
te zwijgen van alle schade waarvoor geen oplos-
sing meer mogelijk is. Denk aan stukgelopen 
huwelijken, verloren banen en de verloren jeugd 
van uit huis geplaatste kinderen.

In de relatie tussen burger en overheid staat 
de burger in toenemende mate machteloos. 
Meer dan eens wordt deze problematiek geïn-
tensiveerd doordat er met twee maten wordt 
gemeten. Daar waar de belastingdienst alle tijd 
neemt voor het reageren op bijvoorbeeld een 
verweer, krijgen burgers andersom beschikkin-
gen opgelegd zonder duidelijke motivering, met 
onwerkbare termijnen en grote financiële gevol-
gen. Zelfs nu duidelijk is dat het in deze affaire 
om ten onrechte (zwaar) gedupeerden gaat, lukt 
het de overheid niet hen met gepaste snelheid 
te compenseren. Belofte op belofte wordt niet 
waargemaakt.

Natuurlijk is de politieke wens om fraude te 
voorkomen of stevig af te straffen zeer begrij-
pelijk en terecht. Misbruik is immers ook geen 
uitzondering zo blijkt keer op keer. Dan moet 
echter wel duidelijk sprake zijn van opzettelijk 
misbruik en dient in dit geval de belastingdienst 
zich te baseren op correcte informatie. Boven-
dien is de gretigheid waarmee bij deze affaire 
toeslagen werden stopgezet of teruggevorderd, 
zonder aan de slachtoffers de gelegenheid te 
bieden de ontbrekende informatie aan te leveren, 

tekenend voor het machtsmisbruik.

De complexiteit van ons belastingstelsel met 
diverse toeslagen en aftrekposten, werkt niet 
alleen onnodig fraude in de hand, maar zet ook 
goedwillende burgers op achterstand jegens de 
overheid als bedenker en uitvoerder. Zeker in 
combinatie met het toenemende gebruik van 
en vertrouwen in digitale systemen, blijft het 
individu nogal eens verweesd achter. De koppe-
ling van informatie, waarover een burger geen 
controle kan uitoefenen, zorgt soms voor het 
laatste zetje.

In de wetenschap dat het individu in relatie tot 
de overheid altijd aan het kortere eind trekt, past 
het inbouwen van de menselijke maat. Burgers 
moeten tussen het kastje en de muur niet al-
leen een balie treffen, maar ook een inhoudelijk 
aanspreekpunt, zeker als de overheidsorganisatie 
waar ze mee te maken hebben dergelijke aan-
tijgingen produceert als in dit geval de belas-
tingdienst deed. Dit aanspreekpunt kan een 
goed bereikbare ambtenaar zijn, die vragen kan 
beantwoorden en met burgers kan overleggen. 
Ook kan gekeken worden naar het veel steviger 
equiperen van de nationale ombudsman. Boven-
dien maakt deze zaak eens te meer duidelijk hoe 
belangrijk het is dat voor burgers de toegang tot 
de bestuursrechtspraak zo laagdrempelig moge-
lijk is om de schade te beperken.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker 
bij de TeldersStichting

‘ . . .Niets is schadelijker voor het gezag dan misbruik van gezag; 

niets schadelijker voor vrijheid dan misbruik van vrijheid. . . ’ 
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