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Wat is nu betutteling? Aangezien criteria ontbreken lijkt het beste om al die 
morele oproepen en maatregelen die als betuttelend worden ervaren onder de 
noemer betutteling onder te brengen. En dat zijn er nogal wat zo blijkt uit de 
betuttelingsbarometer op de website van de VVD en op de lijst vande Partij tegen 
Betutteling (beide lijsten zijn inmiddels opgeheven, RvM). 
 
Een inventarisatie uit media van als betuttelend omschreven maatregelen en 
voorstellen van overheden, politici en lobby-groepen ten tijde van het kabinet 
Balkenende V (2007-heden). 
Opvoeding 
 
• Eind 2009 krijgt elke nieuwgeborene een elektronisch kinddossier met 

informatie over kind, gezinssituatie en omgeving. Het doel is risico’s op 
bijvoorbeeld mishandeling sneller te signaleren. 

• Consultatiebureau’s worden Centra voor Jeugd en Gezin die opvoedcursussen 
gaan aanbieden.  

• In schooljaar 2008/2009 krijgen kinderen op 1500 basisscholensmaaklessen 
om te leren waar voedsel vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. 

 
Gezondheid 
 
• Kabinet voert rookverbod in de horeca in.  
• Kabinet sluit coffeeshops bij scholen. 
• Minister Ab Klink (CDA, Gezondheid) wil maatregelen tegen happy hoursin 

café’s.  
• Kamermeerderheid pleit voor een verbod op de verkoop van paddo’s.  
• Kabinet wil einde maken aan alcoholreclames op televisie voor negen uur.  
• Gemeenten krijgen bevoegdheid om hokken en keten aan te pakken waar 

jongeren veel drank drinken. Ook komt er strenger toezicht op het verbod 
om alcohol aan jongeren onder de 16 jaar te verkopen. 

• Terrassennota 2008 voor Amsterdam centrum stelt dat er niet staand buiten 
gedronken mag worden op een terras.  

• Verscherpte controles op rookverbod op Rotterdam Airport; na een 
vermeende gijzeling staken passagiers in het restaurant van de luchthaven 
een sigaret op.  

• Voedingscentrum stelt voor om ongezonde voeding duurder te maken en om 
nieuwe snackbars in arme wijken te weren.  

• Kabinet wil geven van borstvoeding promoten.  



• SP wil paracetamol moeilijker verkrijgbaar maken om aantal zelfmoorden 
tegen te gaan. 

 
   
Milieu 
 
• Minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) wil dat Nederlanders minder vlees 

eten omdatbij de vleesproductie veel broeikasgassen vrijkomen, ook wil zij 
de gloeilamp verbannen ten gunste van de milieuvriendelijker spaarlamp.  

• GroenLinks in Amsterdam wil terrasverwarmers tegengaan en pleit voor 
invoeren verbod op oude auto’s in de stad.  

• De overheid wil via consumentenvoorlichting mensen helpen om bewuste 
keuzes te kunnen maken als het gaat om voedsel en alles wat daarbij komt 
kijken (bijvoorbeeld op gebied van dierenwelzijn, gezondheid, milieu en 
natuur.) 

 
Media 
 
• GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi wil vak media-educatie invoeren op 

basisscholen zodat kinderen bij het lezen of kijken ‘weloverwogen keuzes 
maken, zonder censuur, repressie of moralisme’.  

• Minister Ronald Plasterk (PvdA, onderwijs) verklaart zich tegen ‘de 
verseksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als 
lustobject worden geportretteerd’. Te denken valt daarbij aan videoclubs.  

• ChristenUnie protesteert tegen vertoning van pornofilm Deep Throat op 
televisie. 

• Minister André Rouvoet (ChristenUnie, Gezinnen) spreekt wens uit dat 
Nederlanders meer kinderen krijgen dan nu.  

• Minister Hirsch Ballin (CDA, Justitie) sluit niet uit dat gewelddadige 
computerspellen in de toekomst worden verboden. 

 
Fatsoen 
 
• Minister Ab Klink (CDA, Gezondheid) ageert tegen te blote reclamecampagne 

voor orgaandonatie. 
• Kabinet oppert invoeren van gedragscodes in de buurt. Burgers moeten met 

elkaar in dialoog. 
• In het verkeer moet een ‘sorry-gebaar’ komen als tegenwicht tegen de 

middelvinger.  
• Om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik kunnen verenigingen in 

2009 aanvullende eisen stellen aan medewerkers en vrijwilligers. 
Bijvoorbeeld door het verlangen van een verklaring omtrent het gedrag 
(VOG) als de persoon in kwestie met jongeren werkt. 



• Nederlanders worden in voorlichtingscampagnes om orgaandonor te worden 
aangesproken op verantwoordelijkheid en solidariteit 

 


