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Over de daden van Ad Melkert 

aars 

Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, 
lijkt het alsof PvdA-lijsttrekker Melkert meer 
en meer afstand neemt van het regerings
beleid. Peter Sas van het wetenschappelijk 
bureau van de SP dook echter wat dieper in 
de politiek van Melkert, en concludeert dat hij 
de ideale wegbereider is voor Paars 111. 

Tijdens het GroenLinks-con
gres van 12 januari richtte Paul 
Rosenmöller aan Ad Melkert de 
vraag wat de koers van de PvdA 
na de verkiezingen zal zijn: 
'doormodderen' met de VVD in 
Paars III of een linksere koers, 
wellicht in een coalitie met 
GroenLinks? Rosenmöllers 
vraag lijkt terecht. Vanaf het 
moment dat hij fractievoorzitter 
is geworden, wekt Melkert de 
indruk alsof hij een linksere 
koers wil varen dan Kok en zijn 
paarse kabinetten. 'Mijn poli
tiek geluk ontleen ik ten slotte 
ook niet aan Paars, dat ontleen 
ik aan rood!' aldus Melkert in 
1999. 1 Vandaar ook zijn kritiek 
op Kok van mei vorig jaar: 
'Wim heeft in zijn Den Uyl
lezing verklaard dat de ideolo
gische veren moesten worden 
afgeschud. Maar dat daaronder 
ook nog een hart klopte, of dat 
er weer wat zou aangroeien, aan 
dat perspectief heeft het soms 

ontbroken. ' 2 Maar zoals de En
gelsen zeggen: actions speak 
lauder than words. Laten we 
daarom kijken naar Melkerts 
daden, in plaats van zijn woor
den. Alleen zo kunnen we uit
vinden welke koers de nieuwe 
PvdA-voorman hoogstwaar
schijnlijk na 15 mei gaat volgen. 
Zijn eerste politieke onderdak 
vond Melkert bij de Politieke 
Partij Radicalen, maar daar 
voelde hij zich niet langer thuis 
toen de PPR zich van regerings
deelname uitsloot door voor 
Klein Links te kiezen. Over 
Melkert herinnerde oud PPR
Kamerlid Waltmans zich: 'Hij 
paste niet in de toenmalige 
PPR. Niet lullen maar zaken 
doen - dat heeft hij altijd 
gehad... Bovendien had hij 
een keer in een interview 
gezegd dat de kunst van onder
handelen is je buurman verneu
ken. Zulke dingen kon je in de 
PPR niet zeggen.' 3 

De uitgaven voor de 
melkertbanen vallen in 

het niet bij Melkerts 
bezuinigingen op de 

sociale zekerheid 

In de PvdA was meer ruimte 
voor Melkert. Voor die partij 
kwam hij in 1986 in de Tweede 
Kamer. Toen al stond Melkert 
bekend als de ' rechtsbinnen' 
van de PvdA. Als financieel 
specialist van de fractie wilde 
hij de koppeling van de uit
keringen aan de lonen loslaten 
en stond hij tijdens de WAO-cri
sis pal achter Kok, op hetzelfde 
moment dat andere PvdA' ers 
zoals Frans Moor en Piet de 
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Visser besloten dat voor hen de 
maat vol was. In diezelfde 
periode was Melkert één van de 
architecten van Paars: van 1989 
tot en met 1993 nam hij deel aan 
het zogenoemde Wassenaarse 
beraad, de bijeenkomsten bij 
Hans Dijkstal thuis waar de 
plannen voor het eerste paarse 
kabinet werden gesmeed. 
Paars I maakte Melkert tot 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (1994-'98) en 
in die functie kreeg hij de be
langrijkste doelstelling van het 
kabinet op zijn bord: 'werk, 
werk en nog eens werk'. In dat 
kader hoorde het project van de 
Melkertbanen, de creatie van 



40.000 gesubsidieerde banen 
voor langdurig werklozen. Door 
Melkerten zijn paarse collega's 
worden deze banen steevast ver
meld als bewijs van de succes
volle werkgelegenheidspolitiek 
van Paars. Daarbij wordt echter 
vergeten dat het om zwaar on
derbetaalde arbeid ging, waarbij 
van de beoogde doorstroming 
naar regulier werk bitter weinig 
terechtkwam. Bovendien werd 
het voor de Melkertbanen vrij
gemaakte bedrag (zo'n 1,7 mil
jard gulden) overtroffen door de 
7 á 9 miljard aan bezuinigingen 
dieMelkertop de sociale zeker
heid moest doorvoeren, in het 
bijzonder op de Kinderbijslag, 
de Bijstand en de Ouderdoms
en Nabestaandenuitkeringen. 
Ook werd het onderMelkerteen 
stuk moeilijker om voor een 
werkloosheidsuitkering in aan
merking te komen: de 26-uit-52 
wekeneis werd vervangen door 
een 26-uit-39 eis en de 3-uit-5 
jareneis door de 4-uit-5 eis. De 
bezuinigingen hoorden bij de 
tweede taak die Melkert als mi
nister kreeg: de herziening van 
de sociale zekerheid. Deze her
ziening was veelal een liberali
sering. Daarbij valt te denken 
aan Melkerts nota Flexibiliteit 
en zekerheid (december 1995), 
waarmee een ongekende flexi
bilisering van de arbeidsmarkt 
werd ingevoerd, met name door 
een verkorting van de ontslag
termijn en de afschaffing van 
de minimale uitzendduur. Ook 
moet Melkerts privatisering van 
de Ziektewet (maart 1996) ge
noemd worden: in plaats van 
twee tot zes weken, moet de 
werkgever bij ziekte van de 
werknemer voortaan een jaar 
lang 70% van diens loon door
betalen, waarbij echter de werk
gever het ' risico van doorbeta
ling' kan onderbrengen bij een 
particuliere verzekeringsmaat-

schappij. Dit is echter in strijd 
met het Europese Sociaal Hand
vest, zoals de commissie van 
onafhankelijke deskundigen 
van de Raad van Europa in 1998 
oordeelde. Volgens de commis
sie is privatisering van de Ziek
tewet in strijd met de voor 
sociale zekerheid fundamentele 
beginselen van collectiviteit en 
solidariteit. 
Overigens paste Melkerts beleid 
perfect in de Paarse liberalise
ringspolitiek, waarbij een groot 
aantal nutsbedrijven aan de vrije 
markt werd overgelaten. Zoals 
de verzelfstandiging van de 
NS in 1995 - iets dat nu als 
een volstrekt onverantwoorde 
manoeuvre wordt beschouwd, 
gezien de enorme chaos in en 
om het spoor. In de greep van 
deze liberale overheid-op-af
stand-ideologie, heeft Melkert 
de uitvoering van en controle op 
de Brusselse subsidies uit het 
Europees Sociaal Fonds gede
centraliseerd en geheel in han
den van Arbeidsvoorziening ge
legd . Daarmee lietMelkertal in 
1994 de ruimte ontstaan voor de 
wel erg vrijzinnige omgang 
met ESF-subsidies, waarvoor 
Nederland nu door Brussel de 
rekening krijgt gepresenteerd. 

Als fractievoorzitter heeft 
hij nooit afstand 

genomen van Paars 11 

ToenMelkertin 1998 het min is
. terschap verruilde voor het frac
tievoorzitterschap, kondigde hij 
aan meer dan zijn voorgangers 
Wöltgens en Wallage een dua
listische houding tegen het kabi
net in te zullen nemen: 'De heer 
Bolkenstein is mij bekend, zijn 
methode is niet gepatenteerd. ' 4 

Ondanks zijn aangekondigd 
dualisme echter was Melkert 
één van de auteurs van het re
geerakkoord voor Paars II. En 

dat maakt hem medeverant
woordelijk voor de in dat ak
koord vastgelegde Zalmnorm, 
die rechtstreeks verband houdt 
met het onvermogen van de re
gering om de schrijnende tekor
ten in onderwijs, zorg en veilig
heid aan te pakken. 
Het verbaast dan ook niet dat 
de terugkerende aanvallen van 
de PvdA-fractievoorzitter op de 
Zalmnorm altijd louter verbaal 
bleven. Échte aanpassingen 
van het financiële regime van 
Paars ll wist Melkertaltijd weer 
uit te stellen, ofwel omdat de fi
nanciële situatie voor de ko
mende periode nog te onduide
lijk zou zijn, ofwel omdat de 
regering inmiddels binnen de 
kaders van de Zalmnorm al ge
noeg investeringen gedaan zou 
hebben. Melkerts dubbele tong
politiek in deze is herhaaldelijk 
door andere politici aan de kaak 
gesteld. Bijvoorbeeld door D66-
fractievoorzitter Thom de 
Graaf: 'Ik heb elementen van dit 
verhaal van de heer Melkert al 
vaker gehoord: vorig jaar, een 
half jaar geleden, eigen normen, 
geen Zalmnorm die per sé heilig 
is, maar ik hoor hem ook steeds 
zeggen, dat wij er over een half
jaar misschien over spreken. 
Dat kan hij natuurlijk eindeloos 
herhalen tot de verkiezingen.' 5 

Rest nog te melden dat de 
binnen de PvdA steeds weer 
oplaaiende discussie over het 
'H-woord'- de hypotheekrente
aftrek - steevast door fractie
voorzitter Melkert de kop in 
werd gedrukt. 'Censuur,' zo 
oordeelde WBS-directeur Paul 
Kalma over Melkerts interven
ties.6 En tenslotte heeft Melkert 
zich in tegenstelling tot een 
groot deel van de PvdA, expli
ciet uitgesproken voor de JSF 
als opvolger van de F16. Niet 
alleen zal aanschaf van de JSF 
zes miljard euro gaan kosten, 
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voor de productie ervan zal de 
regering nog eens 800 miljoen 
euro in de Nederlandse industrie 
moeten pompen. Blijkbaar vindt 
Melkert de militaire samenwer
king met de VS en het welvaren 
van de industrie belangrijker 
dan het oplossen van de proble
men in de zorg, het onderwijs en 
de politie. 

Als je wilt weten wat iemand in 
de toekomst gaat doen, kijk dan 
naar wat hij in het verleden 
heeft gedaan. In het geval van 
Melkert wordt dan duidelijk: 
een stem op Ad is een stem op 
Paars Ill. Dat Rosenmöller des
ondanks de deur voor Melkert 
openhoudt, zegt dan ook meer 
over de eerste dan de laatste. 
Blijkbaar wil GroenLinks zo 
graag meeregeren, dat men be
reid is de ogen te sluiten voor de 
fouten van een eventuele toe
komstige regeringspartner. Rea
listischer dan Rosenmöller wat 
dit betreft is VVD-minister 
Frank de Grave: 'Het succes 
van Paars I is niet alleen aan 
Kok en Zalm, maar ook aan 
Melkert te danken geweest. Dat 
wordt in VVD-kring weleens 
vergeten ... Hij behoort binnen 
zijn partij niet tot de politiek
cotTecte stroming. Dat is een 
mentaliteit die ik graag terugzie 
in Paars lll. ' 7 
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