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Tom-Jan Meeus

De heel enge ziekte
waaraan Rutte III lijdt

I

k weet niet of het u is opgevallen. Zelf had dat ik er
even overheen gekeken. Maar het nieuwe kabinet blijkt
te lijden aan hele een enge ziekte. Bestuursobesitas
heet dat. Bestuursobesitas: een zwaarlijvig openbaar
bestuur, rijp voor afslanking. Een overaanbod van ministers die ons, gewone burgers, maar in de weg zitten.
Ik kwam erop toen ik de laatste dagen geamuseerd namen
van nieuwe ministers hoorde passeren. De Jonge, Hoekstra,
Schouten. Boeiend dat zo’n kabinetsformatie, na al die omwegen, eindigt bij ministersnamen met de allure van een
dorpsslootje. Doe normaal man.
Bij al die rondzoemende namen, ook voor posten die nog
niet zijn vervuld, viel me op hoevéél nieuwe ministers er komen.
En je hoort daar niemand meer over, maar vooral voor Rutte is dit een interessante oefening in nederigheid.
Vlak voordat hij premier werd, in 2010, voerde hij nog
campagne op een verkiezingsprogramma dat „halvering van
de ministerraad” bepleitte. Destijds had het land zestien ministers.

Ooit wilde Rutte de helft minder ministers.
Nu komt hij uit op een inkrimping van nul

I

n de formatie van 2010 bracht Rutte het aantal ministers
terug naar twaalf – want Nederland had ‘bestuursobesitas’, zei hij in de regeringsverklaring: „We beginnen de
kleine overheid letterlijk bij onszelf.”
Twee jaar later, in de campagne van 2012, wilde de VVD in
haar programma „dat het aantal bewindslieden verder wordt
teruggebracht”. In het regeerakkoord lukte dit niet helemaal:
Rutte II ging van twaalf naar dertien ministers, maar het beloofde het Rijk „goedkoper, flexibeler en efficiënter” te maken.
In de laatste campagne hoorden we Rutte niet meer over
bestuursobesitas of een enige andere aandoening, en zie: aan
het slot van de formatie keert zijn derde kabinet terug bij de
enge ziekte waarmee hij zijn premierschap begon: zestien
ministers.
Je kunt hier lacherig over doen, maar dit gevalletje laat
vooral hoe lastig veranderingen in Den Haag zijn, zeker rigoureuze veranderingen. Kleine stapjes zijn doorgaans de effectiefste manieren om Haagse omwentelingen te bereiken –
nu maar hopen dat de nieuwe bewindslieden dit ook weten.
Overigens had je eerder een politiek columnist die graag
schetste hoe Rutte zijn aandoeningen besprak met zijn dokter. De arts schreef de premier pillen voor om zijn neiging tot
tegenstrijdigheden te bestrijden, maar 8 april 2014 stopte
Rutte de medicatie: hij werd er toch niet meer op aangesproken. „Wat ik ook zeg, er is niemand [...] die er een punt van
maakt”, zei Rutte.
Die columnist was Kees Berghuis, destijds bij RTL Nieuws,
nu VVD-woordvoerder in de Tweede Kamer.

Tom-Jan�Meeus (t.meeus@nrc.nl;�@tomjanmeeus)�schrijft�op
deze�plek�een�wisselcolumn�met�Jutta�Chorus.
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Schouten en Slob minister
voor CU in Rutte III
Net als de vicepremiers van
CDA en D66 krijgt Schouten
(CU) een ministerie buiten
de sociaal-economische
‘vierhoek’ van het kabinet.
Door�onze�politieke�redactie

de twee andere vicepremiers, Hugo
de Jonge (CDA) en Kajsa Ollongren
(D66), krijgen een departement buiten de traditionele vierhoek: Ouderenzaken en – naar alle waarschijnlijkheid – Binnenlandse Zaken.
Schouten (1977) is sinds 2011
Kamerlid. Zij was naast partijleider
Segers onderhandelaar voor het re-

MOGADISHU.�So-

maliërs�bestormen
een�politiewagen�in
de�hoofdstad,�tijdens�een�demonstratie�naar�aanleiding�van�de�aanslag
van�afgelopen�zondag.�Daarbij�kwamen�276�mensen�om
het�leven�en�raakten
zeker�320�gewond.
De�aanslag,�de�dodelijkste�in�de�geschiedenis�van�het
land,�wordt�toegeschreven�aan�terreurgroep�Al-Shabaab.�Duizenden
Somaliërs�gingen
woensdag�de�straat
op�om�te�protesteren
tegen�het�geweld.
De�politie�opende
het�vuur�in�een�poging�de�demonstratie�onder�controle�te
krijgen.

geerakkoord van Rutte III. Slob (1961)
was jarenlang leraar geschiedenis en
maatschappijleer in Zwolle. Als
Tweede Kamerlid (sinds 2001) hield
hij zich ook met onderwijs bezig. Hij
is nu directeur van Historisch Centrum Overijssel.
[+]�In�het�nieuws�pagina�4-5

DEN�HAAG. Carola Schouten wordt

derde vicepremier en minister van
Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio
in Rutte III. Zij krijgt een eigen departement en eigen secretaris-generaal,
aldus een betrokkene, waardoor het
aantal ministeries toeneemt van elf
naar twaalf. Nu is Landbouw onderdeel van Economische Zaken.
Arie Slob wordt de tweede minister
voor de ChristenUnie, op het departement van Onderwijs. Hij krijgt het primair en voortgezet onderwijs onder
zijn hoede, en mediabeleid. Slob was
de voorganger van Gert-Jan Segers als
fractievoorzitter van de CU.
Dat Schouten het ministerie van
Landbouw krijgt, is verrassend. Het
geldt niet als een vooraanstaande
portefeuille en meestal krijgt een
vicepremier een departement in de
sociaal-economische ‘vierhoek’: Algemene Zaken, Financiën, Economische Zaken of Sociale Zaken.
De ministers in Rutte III lijken volgens een andere logica verdeeld. Ook

Topman�RWE
Kritiek�op�sluiting�van�kolencentrales
De�voorgenomen
sluiting�door�het
nieuwe�kabinet�van
alle�kolencentrales
vóór�2030�is�verkeerd.�Dat�zegt�RWEdirecteur�Taco�Douma,�verantwoordelijk
voor�de�kolen-�en
gascentrales�op�het
Europese�vasteland.
„In�plaats�van�te�roepen�dat�we�kolencentrales�moeten�gaan
sluiten,�moeten�we
juist�alle�opties�open
houden.”
Volgens�Douma,�die
twee�van�de�vijf�kolencentrales�in�Neder-

land�bestiert, w�o�rd�t
onderschat�dat�conventionele�energiecentrales�cruciaal�zijn
voor�leveringszekerheid.�Volgens�de�laatste�cijfers�is�slechts
6�procent�van�de
s�t�ro�o�m�o�p�w�e�k�k�i�n�g
duurzaam,�deels�via
bijstoken�van�biomassa�in�kolencentrales.�Na�2024�wil�het
kabinet�stoppen�met
subsidiëren�van�het
bijstoken�van�biomassa. „Dan�komt�de
ontwikkeling�met�biomassa�tot�stilstand.
En�dat�kunnen�we�ons

niet�veroorloven.”
Aan�de�grote�ambities�rond�de�opslag
van�CO2 doet�RWE
niet�mee�als�de�kolencentrales�dicht
moeten,�ook�al�onderschrijft�het�bedrijf
de�duurzame�ambities�van�Rutte�III.�„We
kunnen�moeilijk�iets
betekenen�als�– vo�l�gens�diezelfde�overheid�– onze�centrales
niet�voor�langere�termijn�zouden�mogen
blijven�bestaan.”
[+]�Ec�
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WA�H�A�B�/A�F�P

50 kilometer of verder van Den Haag?
Eigen woning voor bewindspersoon
Door�onze�redacteur
Mark�Lievisse�Adriaanse
DEN�HAAG.�Tot nu had alleen de pre-

mier een ambtswoning. Dat verandert: volgens de nieuwe versie van
het Handboek voor bewindspersonen heeft ieder kabinetslid dat minstens 50 kilometer van het ministerie woont recht op een gemeubileerde woning. In het Handboek staan
de regels voor leden van het kabinet.
Bewindspersonen die op minstens vijftig kilometer van hun ministerie woonden, konden al een

verhuisvergoeding krijgen, maar
hebben straks ook recht op een gemeubileerde woning. Die moet zich
op maximaal 25 kilometer van het
departement bevinden. De kosten
worden betaald door het ministerie.
Hoe hoog die maximaal mogen zijn,
staat niet in het Handboek.
Van de nieuwe bewindspersonen
die al bekend zijn, hebben Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Arie Slob
(Onderwijs, ChristenUnie) recht op
een ambtswoning. Zij wonen allebei
in Overijssel. De ambtswoning van
de premier is het Catshuis. Premier

Rutte maakte daar geen gebruik van,
net als veel van zijn voorgangers. De
laatste premier die in het Catshuis
woonde, was Dries van Agt, tussen
1977 en 1982.
Uit het nieuwe Handboek, in Den
Haag beter bekend als „het blauwe
boek”, blijkt ook dat bewindspersonen voortaan vrijer mogen twitteren. In de versie van 2013 stond nog
dat sociale media voor „vorming van
en voorlichting over” beleid, niet
voor „persoonlijke profilering” mogen worden ingezet. Dat is in de
nieuwste versie geschrapt.

SOCIALE�MEDIA

VERKIEZINGEN�RUSLAND

Nieuwe straf van organisatie Halt
voor jongeren na ‘sexting’

Journalist en ‘socialite’ Ksenia
Sobtsjak kandidaat tegen Poetin

ENSCHEDE.�Halt, een organisatie voor bestrijding

A�M�ST�E�R�DA�M�.�De Russische journalist en televisie-

van jeugdcriminaliteit, biedt vanaf 1 november een
‘interventie’ aan voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan ‘sexting’, versturen van seksueel
getinte foto’s of berichten via internet. De Halt-straf
is ontwikkeld met Rutgers, kenniscentrum op gebied
van seksualiteit. Halt constateerde dat er geen passende straf bestaat voor de groeiende groep jongeren
die in problemen komt door sexting. De interventie
gaat onder meer in op online-etiquette. Halt voert
gesprekken met jongeren en hun ouders en laat ze
excuses maken aan het slachtoffer. Halt wil kinderen
van 12 tot 18 verantwoordelijkheid bijbrengen als ze
zich schuldig maakten aan lichtere vergrijpen. (NRC)
[+]�Onur�is�dood pagina�12

FOTO�MOHAMED�ABDI-

persoonlijkheid Ksenia Sobtsjak (36) heeft woensdag
haar kandidatuur bekendgemaakt voor de presidentsverkiezingen van maart 2018. In een online videoboodschap zei zij „tegen iedereen” te zijn. Haar
onafhankelijkheid staat ter discussie. Sobtsjak is de
dochter van de inmiddels overleden liberale politicus Anatoli Sobtsjak, die in de jaren negentig samenwerkte met Poetin en diens mentor werd. Critici menen dat haar deelname door het Kremlin is voorgekookt om liberale stemmen te trekken, om Poetin
meer concurrentie te geven en om de verkiezingen
een aantrekkelijker aanzien te geven. Veel kans
maakt zij niet. Volgens peilingen zou slechts 0,4 procent van de Russen op haar stemmen, 53 procent wil
geen vrouw als president. (NRC)

SEKSUEEL�GEWELD

‘Aangifte doen geeft weer controle’
Slachtoffers van seksueel
geweld voelen zich vaak
schuldig. Hulp bij het doen
van aangifte is hard nodig,
zegt advocaat Korver.
Door�onze�redacteur
Jan�Meeus
AMSTERDAM.� Het is moeilijk, zegt

advocaat Richard Korver: aangifte
doen van een zedenmisdrijf. Slachtoffers van seksueel geweld zijn geraakt in het meest intieme wat een
mens heeft: de lichamelijke integriteit. „Ze zijn de controle over hun lichaam helemaal kwijt geweest”, vertelt Korver. „Ze voelen zich vaak hulpeloos én, hoe onterecht ook, schuldig.”
Aangifte doen van seksueel geweld
bij de politie is een manier om die
controle weer terug te krijgen. „Maar
dan moeten slachtoffers wel over de
gêne en het schuldgevoel heen kunnen en durven stappen”, aldus Korver, die mensen daarbij helpt. Hij
staat als gespecialiseerd advocaat
slachtoffers bij en is voorzitter van
het Landelijk Advocaten Netwerk
voor Geweld en Zedenslachtoffers.
Die hulp is volgens Korver echt nodig. „Ik heb laatst nog meegemaakt
dat een rechter aan een 14-jarig
slachtoffer van seksueel geweld
vroeg: maar wilde je dit dan niet?”

vertelt
Korver
verontwaardigd.
„Daarom vind ik het goed dat slachtoffers zich nu via #metoo uitspreken.
Het geeft kwetsbare mensen moed.”
Het aantal geregistreerde seksuele
misdrijven is sinds 2010 langzaam gedaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
Daar vallen aangiftes onder van aanranding en verkrachting maar ook ontuchtzaken, schennis van de eerbaarheid en het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno. Het zijn
zeer uiteenlopende vergrijpen waar
ook uiteenlopende straffen op staan:
van enkele maanden voor eerbaarheidsschennis tot 16 jaar voor verkrachting.

‘Cijfers zeggen niet alles’
Wat opvalt is dat het aantal geregistreerde gevallen van aanranding en
verkrachting na het dieptepunt in
2014 met meer dan 20 procent is gestegen. Maar cijfers zeggen niet alles,
zegt Esther de Kruyf, leider van het
team zedenzaken van de politie WestBrabant en Zeeland. De geregistreerde gevallen van seksueel geweld gaan om seksuele misdrijven.
Veel norm-overschrijdend seksueel
gedrag komt volgens De Kruyf niet bij
de politie terecht. „Niet iedereen hanteert dezelfde norm en daarom is niet
voor iedereen de overschrijding hetzelfde”, zegt De Kruyf. „Het ene
slachtoffer haalt de schouders op na
een betasting en de ander is er wekenlang door van slag.”

Ook De Kruyf vindt het goed dat
slachtoffers zich onder #metoo uitspreken over seksueel norm-overschrijdend gedrag. Maar ze waarschuwt ook dat het strafrecht niet altijd het ultieme middel is om normen
te handhaven. „Het is bij dit soort gedrag belangrijk dat mensen elkaar
aanspreken op wat ze doen.” Dat gesprek hoort instantie thuis op de
werkvloer, op school en aan de eettafel. De politie is er voor gepleegde seksuele misdrijven, vindt De Kruyf.
Met slachtoffers van seksueel geweld wordt altijd een informatief gesprek gevoerd voordat er kan worden
overgegaan tot het doen van aangifte.
Dat is onderdeel van een vast protocol

„Dat doen we omdat we de slachtoffers optimaal willen informeren over
de gevolgen van een aangifte.”
De Kruyf weet dat deze procedure
soms als een ontmoediging ervaren
wordt om aangifte te doen. „Ik kan
me dat voorstellen maar onderzoek
naar seksueel geweld kan heel confronterend zijn, bijvoorbeeld omdat
de dader een familielid is of een goede
bekende. We willen voorkomen dat
slachtoffers achteraf zeggen: ik had
het niet gedaan als ik dat geweten
had. Ook willen we voorkomen dat er
valse verwachtingen ontstaan over
het doen van een aangifte. Zedenzaken zijn niet zelden moeilijk te bewijzen omdat er vaak geen getuigen zijn
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en de verhalen van dader en slachtoffer tegenover elkaar staan.”
Die wachtperiode betekent volgens
De Kruyf niet dat de politie geen onderzoek doet naar acute meldingen
van bijvoorbeeld verkrachting. „Als
we zo’n melding krijgen doen we meteen sporenonderzoek als het slachtoffer daarmee instemt.”
Voor dit onderzoek heeft inmiddels
vrijwel iedere politieregio een Centrum Seksueel Geweld. Daar wordt
forensisch onderzoek, medisch onderzoek en psychische begeleiding zo
gecoördineerd dat een slachtoffer
niet vaker dan nodig wordt onderzocht en zijn of haar verhaal maar één
keer hoeft te vertellen. Daarnaast
geldt voor alle zedenrechercheurs dat
ze speciaal getraind zijn voor het afnemen van aangiftes en verhoren van
slachtoffers.”
Richard Korver beaamt dat er
sprake is van professionalisering bij
de politie. „Het is heel belangrijk en
goed dat slachtoffers serieus genomen worden.” De grootste vrees bij
slachtoffers van seksueel geweld is
dat ze niet worden geloofd en de zaak
wordt geseponeerd of de verdachte
wordt vrijgesproken. Vaak is dan de
conclusie dat het slachtoffer wel zal
hebben gelogen”, zegt Korver.
„Maar onvoldoende bewijs is natuurlijk iets heel anders dan een
slachtoffer niet geloven. Juist in dit
soort zaken moeten rechters dat goed
uitleggen.”

