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1nnen 
P-stemadvies aan bondsleden 

over Najaarsakkoord: afwijzen! 
Wat gaan de FNV-leden doen in het 

referendum over het Najaarsakkoord? 

Wordt het alsnog een hete herfst vol 
vakbondsacties? Of moet al het verzet van 

de SP komen? Tot 31 oktober stemmen 

de bondsleden, waarna de uitslag op 

3 november bekendgemaakt wordt. De 

vakbondstop legt het onderhandelings
resultaat 'neutraal' voor. Een helder stem

advies krijgen de bondsleden wel van de 

SP: afwijzen! 

De eerste reacties op het 
Najaarsakkoord van 14 oktober 
waren laaienel enthousias t: de 
bonden hadden toch maar 
bereikt wat de politieke partijen 
niet gelukt was, luidde mening 
krantencommentaar. 'Het is een 
histori sch akkoord,' zeiden 
Loctewijk de Waal en DoekJ e 
Terpstra opgetogen. Al s één van 
de weinige doorbrak de SP al 
heel snel de euforie. 'In rui l voor 
zeer beperkte toezegg ingen heb
ben de vakbonden de minlijn 
voor alle Nederl anders - wer
kend of niet - goedgekeurd,' 
concludeerde Jan Marij ni ssen. 
' En dat terwij l men eerder nog 
sprak over asociaal beleid van 
Balkenende Il. Ik heb er all e 
begrip voor dat de bonden 
geprobeerd hebben te reelden 
wat er te redden viel, maar daar 
is men maar zeer beperkt in 
geslaagd. Het sociale geweten 
van ons land , de vakbeweging, 
had meer binnen moeten halen. 

Dit is een resultaa t waar de vak
beweging, zeker in het li cht van 
eerdere uitlatin gen, moeilijk 
op geloofwaardi ge wij ze ver
antwoordelijkheid voor kan 
nemen.' 
De afwij zing ging vergezeld van 
een oproep aan de vakbondsle
den om het akkoord af te wijzen, 
onderbouwd met de volgende 
analyse van de afspraken. 

1fiat is er gewonnen bij het 
N ajaarsakkoord? 
• Aanvulli ngen op de WW in 

het kader van sociale plannen 
bij ontslag kunnen blij ven. 

• Alle ziekenfondsverzekerden 
krij gen 25 euro verl aging van 
de nominale premie zieken
fonds. 

• De partnertoets voor gedeel
telijk arbeidsongeschikten is 
van de baan. 

• Minima krij gen in 2004 een 
bedrag ineens. Hoeveel is 
ni et bekend. 
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Wat is er ingeleverd bij het 
Najaarsakkoord? 
• Een 0-lijn voor de lonen 

voor 2004 en 2005. De prij
zen mogen wél stij gen. 

• Ontkoppeling lonen en uit
kering, in ieder geval tot 
2006. 

• De grote verslechteringen 
in de bij stand gaan gewoon 
door. 

• De vervolguitkeri ng van de 
WW wordt afgeschaft. 

• Veel zaken worden geschrapt 
uit het ziekenfonds. 

• Verhoging van de eigen 
bijdrage AWBZ gaat gewoon 
door. 

• Het eigen risico (250 euro 
per jaar per persoon) gaat 
door. 

• Gedeeltelij k arbeids
ongeschikten krij gen geen 
WAO meer. 

• In het tweede ziektejaar 
maximaal 70 procent zieken
geld. Geen aanvulling meer. 

• Herkeuringen alle WAO' ers 
volgens de nieuwe regels. 

• Bezuiniging op reïntegrati e 
gaat gewoon door. 

• Bezuiniging op de gesub
sidieerde banen gaat door. 

• Geen geld voor de bestrijding 
van de jeugdwerkl oosheid, 
omdat de afschaffi ng van de 
OZB gewoon door gaat. 

Wat is vooruitgeschoven bij 
het Najaarsakkoord? 
• Ontslag voor mensen met een 

gesubsidieerde baan. 
• De toekomst van de WW. 
• De VUT en het prepensioen. 
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