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OVERHEID

Dit is niet het jaar voor het voeren van campagnes,
stel de verkiezingen voor deTweedeKamer uit

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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T
ijdensdeze tweevoudige
crisis, de impact vanhet
coronavirus énde snelle
economischeneergang,
regenthet afzeggingen.
Iedereenmerktdat in zijn

mailbox.Behalve vergaderingenmoe-
tenookgrote evenementenwordenge-
canceld, verplaatst of opeenalternatie-
vemanierdoorgang vinden.Dat geldt
voor festivals, beurzen,Koningsdag,
4 en5mei en voor sportevenementen
zoalshetEKvoetbal endeOlympische
Spelen.

Voormaart volgend jaar staatnóg
eenuiterst belangrijk evenementop
dekalender; de verkiezing voorde
TweedeKamer. Al lijkt datnog verweg,
er zijn goede redenenomvanuit het
perspectief van crisismanagement en
personeels- enorganisatiebeleiddeze
verkiezingenop te schorten tothetna-
jaar van2021.

De voornaamste redenomzo’n in-
grijpende stap te zetten zijndehuidige
gezondheidskundige eneconomische
ontwikkelingenende zorgwekkende
verdereprognosesdaarvan.Degevol-
gen vanhet coronavirus zijn enorm.
Ookal zoude verspreiding afnemen,
duidelijk is datwe voorlopigniet van
dit virus af zijn.Denegatieve econo-
mische trend zal sowiesogaan voort-
woekeren.Denieuweprognoses van
hetCentraal PlanbureauendeWereld-
handelsorganisatiemakendat keihard
duidelijk.Dewerkloosheid zoumet6
procentpunt, tot bijna9,5%kunnen
oplopen.

Alswordtbesloteneenbelangrijk
evenement af te zeggen ishet beter
omdat tijdig tedoen.DeTweedeKa-
merverkiezingen staangepland voor
17maart 2021.Maardatbetekent van-
zelfsprekendniet dat politiekepartijen
pas tegendie tijd in actie komen.Aan
de verkiezingsprogramma’swordt
binnenkort ofwellichtnual gewerkt.
Campagnesmoetenwordenopgezet,
debattenwordengeorganiseerd.Die
programma’s, campagnes endebatten
moeten scherpenonderscheidend
zijn; zohoort het in eendemocratie.

Echter, in een tijd vanongekende
crisis, inhetheetst vande strijd,met
zoveelwerkaandewinkel, lijkt het
surrealistischomnuprogramma’s te
gaan invullenover thema’s als econo-
mie, arbeidsmarkt, gezondheidszorg
enzovoort.Dat kanookopeen later
moment, als ermeer tijd is voor re-
flectie. Al die verkiezingsactiviteiten
slurpenenergie, ook vandekabinets-
leden, en leidendeaandacht af vande
crisisbestrijding.

MoetenPremierMarkRutte enmi-
nister vanVolksgezondheid,Welzijn en

SportHugode Jongeelkaarpolitieke
vliegengaanafvangen?Gaandeop-
positieleidershet kabinetsbeleidmet
degrondgelijkmakenomstemmen
tewinnen, terwijl de samenleving in
brandstaat?Enhoe verwarrend isdit
alles voordekiezers respectievelijk
burgersdienu inacutenood verkeren.

Depolitiekeprogrammaschrijvers
hoevenniet indewerktijdverkortings-
regeling. Laat ze alvast hunvisie uitwer-
kenopde (Nederlandse) samenleving
inhet postcoronatijdperk,wantdaar
is grotebehoefte aan.Hoe zal enmoet
onze samenleving er straksuitzien?
Hoe voorkomenwedatwenogeens
indeze situatie terechtkomen?Wat
moetenwedaarvoordoen?Degren-
zen sluitenof juistmeer internatio-
naal samenwerken?Zelf deproductie
vanmondkapjes enmedicijnen ter
handnemen?Zzp-schapafschaffen
of juist beter verzekeren?Later kan
die visie ookwordengebruikt voorde
partijprogramma’s.

Vanuit het perspectief van crisis-
management ishet beter denationale
eenheid ende continuïteit vanhetbe-
leidbij voorbaat voorwat langere tijd
teborgen.Wewetenniet of hethuidige
kabinet achteraf een ‘winning team’

zal blijken,maar er is geenaanleiding
omhetover een jaarperdefinitie te
vervangen.

Ook vanuit het oogpunt vanperso-
neel- enorganisatiebeleid is dat on-
verstandig.Nade verkiezingenmoet
direct eennieuwkabinetwordenge-
formeerd.De vraag ishoelangdat gaat
duren.Nieuwebewindsliedenmoeten
zichonderhoogspanning inlezen in
enormcomplexedossiers. Zijmoeten
niet alleenmet elkaar kennismakenen
eenklik krijgenmetdemedewerkers
binnenhundepartement,maar ook
metbelangrijke adviseurs zoals die
vanhetRIVM.Degevolgen van zo’n
inwerkperiodemoetennietworden
onderschat

Indiennodig, kan inNederland tot
hetnajaar van2021primamet allerlei
inventieve ‘flexconstructies’wordenge-
werkt, bijvoorbeeldmet inleenminis-
ters alsMartin vanRijn (PvdA).Daar-
doorkunnen, in voetbaltermen, ook
eventuelewisselsworden ingezet, als
dewerkdruk tehoog is opgelopen. In
flexwerk zijnwe immers zeerbedreven
inNederland.

Zoontstaat enigszins eennationaal
kabinet, hoewelwedatniet zohoeven
tebenoemen.Ookde termoorlogska-

Gaat de oppositie het
kabinet afkraken voor
stemmenwinst, terwijl
de samenleving in
brand staat?

raar

binetwillenwe liever vermijden,maar
dehuidige situatie is doorbondskanse-
lier AngelaMerkel al eerder aangeduid
als alleen vergelijkbaarmet eenoorlog.

Wehebben inNederland zelfs erva-
ringmet zakenkabinetten,waarinook
niet-politiekefigureneen rol speelden,
zoalshet kabinet-VanLyndenvanSan-
denburg (1879-1883). Zo’nkabinet is
nietwenselijk, omdat er een veelheid
vangoedeadviseurs voorhanden is, en
depolitieke verantwoordelijkheidniet
andershoeft tewordengeorganiseerd.

Bijzondere tijden vragenombijzon-
dereoplossingen.Daarmeehoeven
wededemocratie geengeweld aan te
doenendat zal ookniemandwillen.
Politieke instemming isnodig voor
zo’nuitstel enermoet goedworden
gekekennaarde juridischeaspecten,
zoals vastgesteld indeKieswet.Diewet
bepaalt dat de leden vandeTweede
Kamer tegelijk aftredenopeendoor
de voorzitter vandeTweedeKamer te
bepalen tijdstip: opdeeerstvolgende
donderdagnadat vier jaren zijn verstre-
ken sindsde zitting vanhet centraal
stembureauwaarindeuitslag vande
verkiezing is bekendgemaakt. Laten
wedaar als uitzonderingdik vierenhalf
jaar vanmaken.
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