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Concept regeerakkoord 
effent de weg naar Paars Plus 

Hersteld Vertrouwen, heet het: het uitgelekte akkoord waarop de 
onderhandelaars van CDA, LPF en VVD elkaar gevonden hebben. 
Geen 'enkel A4-tje' zoals toekomstig premier Balkenende beloofde 
maar 18 pagina's wollig proza die in de verste verte niet verster
king van de collectieve sector inhouden die zo hard nodig is na de 
kaalslag van Paars. Reacties van enkele SP-Kamerleden. 

Agnes Kant: 
'In het con
cept regeerak
koord staat: 
Hoewel door 

velen in de 
gezondheidszorg dagelijks met 
grote inzet wordt gewerkt bij de 
genezing en verzorging van 
zieken en hulpbehoevenden, 
schiet de zorg in Nederland 
tekort. Oorzaak is niet de inzet 

zelf maar de wijze waarop deze 
door organisatie en structuren 
wordt gekanaliseerd. Dat is een 
waarheid als een koe, natuurlijk 
moet het anders met de orga
nisatie in de gezondheidszorg. 
Maar er wordt maar weinig 
geld uitgetrokken, veel te wei
nig. Er wordt dagelijks erg veel 
inzet gepleegd in de zorg, maar 
er komen geen extra handen aan 
het bed om dit harde werk met 
anderen te delen. De wachtlijs
ten zullen er ook zeker niet 
minder op worden. Dit akkoord 
leidt tot een nog verdere aantas
ting van de solidariteit in onze 
samenleving. De publieke sector 
wordt weer enorm onder
bedeeld. Een goede kop voor dit 
akkoord zou dan ook zijn 'Paars 
Plus.' 

Waar blijven de 
oplossingen? 

Ook Piet de 
Ruiter is 
bepaald niet 
enthousiast: 
'Ze beschrij
ven wel de 

problemen, maar van een 
regeerakkoord zou je toch ook 
oplossingen mogen verwach
ten. En die staan er niet in. 
Over de huursubsidie bijvoor
beeld, zegt het akkoord dat de 
armoedeval moet worden voor
komen. Ja, maar de vraag was 
nou juist 'hoe?'. Ook de Mel
ketiers krijgen volgens De 
Ruiter geen duidelijkheid: 
'Melkertbanen zullen worden 
afgeschaft, en op zich zijn wij 
daar niet eens tegen. Maar die 
mensen moeten dan wel hun 
werk kunnen blijven doen, 
gewoon in een CAO met een 
fatsoenlijk loon en alles wat 
daarbij hoort. Heel veel Mel
kertbanen zijn in de publieke 
sector geschapen. Als je die 
zomaar wegbezuinigt, betekent 
dat dus weer een achteruitgang. 
Ik dacht dat LPF, CDA en 
VVD zo voor veiligheid waren. 
Laat ze de stadswachten dan in 

loondienst nemen in plaats 
van aan de kant zetten, want 
het werk moet tenslotte wel 
gedaan worden'. Over de 
WAO plannen van dit toekom
stige kabinet maakt Piet de 
Ruiter zich ernstig zorgen: 
'Het is nog erger dan onder 
Paars dreigde. Deze regering 
wil het SER akkoord uitvoe
ren, maar dan zónder de ver
hoging van de uitkering naar 
75 procent en zónder afschaf
fing van de Pemba-regeling 
die voor zoveel problemen 
zorgt'. Dat de VVD de referte
eis heeft laten vallen (de voor
waarde dat je eerst vier of vijf 
jaar moet hebben gewerkt om 
in aanmerking te komen voor 
de WAO) zegt volgens De 
Ruiter niet zoveel: 'In het 
akkoord staat nu dat als over 
drie jaar de instroom niet met 
veertig procent is terug
gebracht, aanvullende maat
regelen zullen worden overwo
gen. Nou, dan weet ik wel hoe 
laat het is, dan komt die refer
te-eis alsnog om de hoek 
kijken.' 
Mensen met een minimum
inkomen mogen er volgens het 
akkoord niet op achteruitgaan. 
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De Ruiter: 'Dat is heel mooi, 
maar ik lees nergens hoe ze dat 
gaan waarmaken. Mensen 
moeten een eigen bijdrage in 
de zorg gaan betalen, de huur
subsidie gaat op de helling, de 
bijzondere bijstand wordt 
beperkt tot mensen die geen 
enkel perspectief meer op de 
arbeidsmarkt hebben, kortom: 
de minima krijgen juist een 
flinke rekening gepresen
teerd.' 

Milieu delft onderspit 
Volgens 
Krista van 
Velzen maakt 
het nieuwe 
kabinet een 
slechte start 

met de milieuparagraaf uit het 
akkoord: 'Het is nogal wollig
omschreven allemaal, maar 
duidelijk is dat er meer ruimte 
komt voor marktwerking en 
minder centrale regie. Dan delft 
het milieu nogal gauw het 
onderspit'. Ook de kerncentrale 
Borsele mag langer open blij
ven: 'Dat hadden we inmiddels 
al verwacht, maar dat maakt 
het natuurlijk niet minder kwa
lijk' .• 
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