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Polder reageert vooralsnog sceptisch,
ontevredenheidbij achterbanFNV
Johan Leupen
Amsterdam

Depolderhoudt zijnhart vast: zalhetuit-
gelekteprincipeakkoordoverpensioe-
nendeeindstreephalen?Deeerste reac-
ties zijn voorzichtig, enerklinktnogveel
scepsisdoor. Indenotoir onvoorspelba-
reFNV-achterban,dienoggoedkeuring
moetgeven,borrelenontevredengelui-
denop.ZijwillendatdeAOW-leeftijdniet
verder stijgtdan66 jaar.

Aan het begin van de avond verzamelden
zich gisteren de eerste boze leden bij het
hoofdkantoorvanFNVinUtrecht,waarop
datmoment het bestuur het ledenparle-
ment vande vakcentralebijpraat overhet
pensioenakkoord. Ook betrokken advi-
seursendeskundigenzijnsceptisch;maar
danover de vraag of het kabinet niet juist
al te veel heeft weggegeven voor eendeal.
DelangzamerestijgingvandeAOW-grens
kost immersalvelemiljardenenhoudteen
flinkepolitiekedraai in.
Enkele belanghebbende werkgevers-

clubs gevenwel alvast hardophun zegen.
Vooropstaandeindustriekoepels,dieveel
zwareberoepenvertegenwoordigenendus
veel belang hebben bij de regelingen die
vervroegduittredengoedkopermaken.
‘In eerste aanleg zijn wij positief. De

juiste zakenworden geadresseerd’, zegt
BouwendNederland bijmonde van een
woordvoerder. ‘Het ismooi dat werkne-
merseerderkunnenstoppenmetwerken
zonderdatwerkgeverswordenbestraftmet
eenboete’, reageert InekeDezentjé, voor-
zitter vandekoepelFMEvoor technologi-
sche industrie.

WerkgeversboegbeeldDoekle Terpsta,
die de installatiebranche vertegenwoor-
digt, isnogwatmeeruitgesprokenpositief

Terwijl het FNV-bestuur het ledenparlement bijpraat, verzamelen boze leden zich bij het kantoor. FOTO: ROBINUTRECHT/ANP

‘De vakbondsagenda
plooit zich naar de
politiek in plaats van
andersom’, meent
een FNV’er

enspreektvaneen‘prestatievanformaat’.
Najarengesteggel inhetpensioendossier
en talrijke teleurstellingen ligt er nu ein-
delijk een voorlopig akkoord op hoofd-
lijnen, datmet positieve aanbeveling zal
worden gepresenteerd aan de vakbonds-
achterbannen.
Terpstra complimenteert de aanvoer-

dersvandevakbewegingalvastmetdatwa-
penfeit. ‘Het kabinet tast hier diep in de
buidel. Dat is ook het succes van de bon-
den geweest. Ik hoop dat het helpt hun
achterban te overtuigen dat ze dit moe-
tensteunen.’Terpstra isbovendienblijdat
massale kortingenoppensioenen vande
baan zouden zijnmet eenakkoord.
Vanuit de vakbondsachterban klinkt
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echter ook de nodige kritiek op de vak-
bondstop,diepermanentebevriezingvan
de AOW-leeftijd volgens sommige critici
als worst zou hebben voorgehouden aan
zijn leden, terwijl zo’nknievalvoorhetka-
binetpolitiektotaalonrealistischzouzijn
geweest.Daarmee zou valsehoopzijn ge-
kweekt in de gelederen, en die zou snel
kunnenomslaaninverliesvanvertrouwen.
‘Je organiseert je eigen teleurstel-

ling. De vakbondsagenda plooit zich
naar de politiek in plaats van anders-
om’, taxeert een FNV’er die betrokken
was bij de pensioencampagne. De recen-
te landelijke ov-staking inmei zou zo be-
zien vooral voor de bühne zijn geweest,
‘om leden het gevoel te geven: we zijn tot

het uiterste gegaan,meer zat er niet in’.
De weerstand tegen een akkoord

zou zichmet name concentreren bij de
FNV-smaldelen voor gepensioneerden
enhavenwerkers.NiekStamvanFNVHa-
vens isgisteren in ‘grafstemming’.Deha-
venwerkersgaan‘ontploffen’,zegthij. ‘Dit
is het einde vande vakbond.’

Ookonderkaderledenbinnenhetopen-
baar vervoer overheersen gevoelens van
ontevredenheid. ‘Mijn appgroep van de
stakingsleiding bij de NS ontploft’, rea-
geert prominent kaderlidMichel Egger-
mont op Twitter. ‘Eén stakingsdag was
blijkbaar onvoldoende, maar heeft wel
beweging gebracht.Wemoeten nu door-
drukken.Opnaareenalgemenestaking.’

BUITENLAND

Bezoek vanTrump
aanLondenzet
stadopzijnkop
Duizendendemonstranten trok-
kengisteren richtingParliament
Square.De stoet sleurde eengro-
te stellagemeemetdaaropeen
popdieDonaldTrumpmoest
voorstellen.Ophet plein voorhet
Britse parlementsgebouwsprak
oppositieleider JeremyCorbyn
demenigte toe.Onderwijl was
demanwaaromhet allemaal
draaide in gesprekmetdeBritse
premierTheresaMay.Rond twee
uur ’smiddagshielden ze eenge-
zamenlijkepersconferentie.

a PAGINA 13

ENERGIE

ExcusesRutte voor
gasbeleid is voor
Kamer temager
DeTweedeKamerdebatteerde
gisteravond voorhet eerst inhet
bijzijn vandeminister-president
over de aardbevingsschade in
Groningen.Depremier bood
uitgebreid excuses aanoverhet
gasbeleiddat de afgelopen jaren
onderdedrie kabinetten-Rutte
is gevoerd.Hij beloofdenieuw
onderzoeknaar demogelijkheid
vanhet verder dichtdraaien van
degaskraan.MaardeKamerhad
duidelijk genoeg vanmooiebe-
loften eneiste daden.

a PAGINA 14

EUROPA

Grotebetoging
inPraag tegen
premierBabis
Gisterendemonstreerden tien-
duizendenbetogers inPraag
tegendeTsjechischepremierAn-
drejBabisnadat vrijdaguitlekte
datdeEuropeseCommissie vindt
datTsjechië€17,46mlnaanon-
terechtontvangensubsidies voor
Babis’ consortiumAgrofertmoet
terugbetalen.Omaan tegevendat
Babiswathenbetreft opkankras-
sen, rammeldenzij net alsbij de
FluwelenRevolutie in1989met
sleutelbossen, ten tekendatde
machthebbersnaarhuismoeten.
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LUISTER:

ONDERNEMERS OVER DE GROEI VAN HUN BEDRIJF

BNR GROEIHELDEN

PRESENTATIE: MEINDERT SCHUT
ELKE WOENSDAG VAN 19:00 TOT
19:30 EN ALTIJD ON DEMAND

En dan zit je plotseling aan tafel met een andere partij
die je bedrijf wil kopen.

Mede mogelijk gemaakt door:

ADVERTENTIE

E U R O PA

Tsjechen rammelenmethun
sleutelbos: premierBabismoetweg
HanDirkHekking
Praag

Demonstranten roependeTsjechische
premierAndrejBabisopomop te stap-
pen.Hij staat voordebetogers symbool
voordecorruptie inhet land.Ophet
Wenceslausplein isdegeest vande
FluwelenRevolutieniet verweg.

‘Wegwezen Satan’— ‘Treed af’— ‘We
willen niet in Babistan leven’: demen-
senmassaophetbomvolleWenceslaus-
pleininPraagdemonstreertmet ludieke
teksten tegen Andrej Babis, de huidige
premiervanTsjechië.Maarhetverleden
is springlevend. Als tekendatBabiswat
hen betreft opkrast, rammelen de tien-
duizendenbetogersnetalsbijdeFluwe-
len Revolutie in 1989met hun sleutel-
bossen, ten tekendatdemachthebbers
naarhuismoeten.
Er speelt een blinde accordeonist,

in een onorthodox samenspelmet een
manmeteenelektrischegitaar,het lied
Dewaarheidwintaltijd,ookalverbonden
aan de Fluwelen Revolutie. En de orga-
nisatie laatookeen lieduitde jarender-
tighoren vande theatermakers Jiri Vos-
kovecenJanWerich—overeendictator.
Nu is de zakenman-politicus Babis

geen dictator, maar voor de betogers
staatderijkeondernemersymboolvoor
decorruptie inTsjechië.Vrijdaglektevia
de Tsjechischemedia uit dat de Euro-
pese Commissie vindt dat Tsjechië on-
terechtontvangensubsidiesvoorBabis’
consortiumAgrofertmoetterugbetalen.
Het gaat om€17,46mln.

Agrofert, datuit zo’n250bedrijvenbe-
staat,heefteengrotelandbouwtak,maar
ookchemiebedrijveneneenmediadivisie.
VolgensBrusselheeftBabiseenbelangen-
conflict.Hijpraatmeeoverlandbouwsub-
sidiesdie zijnbedrijf ontvangt.

Babis was al verwikkeld in een ander
schandaal. Dat ging over het onterecht
opstrijkenvan€2mlnaanEU-steunvoor
de bouw van een luxeresort in de buurt
van Praag: het Ooievaarsnest. Omdat
humor en demonstreren soms best sa-
mengaan, dragenbetogers ophetWen-
ceslausplein eennep-ooievaarmee.
In ‘Ooievaarsgate’moet justitie nog

besluitenofzetotvervolgingvandepre-
mier overgaat. Een saillant detail is dat
deinmeidoorBabisbenoemdeminister
van justitie,Marie Benesova, eerder te-
genhetopheffenvandeonschendbaar-
heid vandepremier stemde.

OokBenesovamoet het ontgelden bij

Massaal protest in het centrum
van Praag tegen de van corruptie
verdachte premier Andrej Babis.
Volgens de organisatie waren er
120.000mensen. FOTO: GETTY

Op lange termijn is
de positie van
de zakenman en
politicus Andrej
Babis aangetast

de demonstratie in Praag.Het protest is
totnutoedegrootsteindeseriewekelijkse
betogingendiedeburgerorganisatie ‘Mil-
joenMomentenvoorDemocratie’ (MMD)
sinds eind april opzette. ‘Er zijn hier nu
120.000mensen!’, juichtMikulasMinar
vanMMDtegendemenigte.

De sfeer op het plein is vrolijk,maar
ook waardig. Dit zijn geen beroepsde-
monstranten,maarmensendienahun
werkmetineenelkaargeflanstspandoek
naarhet ‘MalieveldvanTsjechië’komen.
Ze luisteren naar toespraken van anti-
Babisactivisten, waaronder David On-
drackavanTransparencyInternational.
Hij noemde het schandaal rond de Eu-
ropesesubsidiesmaandagde‘nagelaan
dedoodskist’ vanBabis.

OphetWenceslauspleinwijstdeeven-
eensdemonstrerendePavelFischer,pre-

sidentskandidaat in2018ennuonafhan-
kelijk senator, op een eerder schandaal
rondmisbruik van gelden uit het regi-
onale ontwikkelingsplan ROP Noord-
west. ‘Daar ging het om 20mrd kroon
(€776mln).Zeggeenschrijvenéénman
is daarvoor veroordeeld.’

IndezekwestiewasBabis’partijANO
niet betrokken. ‘Maar corruptie rond
subsidies en zwakke controle en audits
zijn systemisch hier’, zegt Fischer. ‘We
veronderstellendatpremierBabis zich-
zelf controleert, terwijl hij ook zijn be-
drijf runt. Dat is een enormprobleem,
dat we moeten aanpakken. Maar het
speelt dus niet alleen bij Babis’ partij,
maar ookbij anderepolitiekepartijen.’

Sommigennemenhet voorBabisop.
‘Hij heeft volgens de Tsjechische wet
het maximale gedaan om zijn bedrij-
ven elders onder te brengen’, zegt Jan
Machacek, voorzitter van het aan de re-
geringspartij ANO gelieerde Instituut
voorPolitiekenMaatschappij. ‘Hijheeft
nietsgestolen:diesubsidieszijnverkre-
gen conformde regels indeEU.’

DeoppositieheeftBabis opgeroepen
toteenvertrouwensstemminginhetpar-
lement.Maar of dat gebeurt is sterk de
vraag,enBabis’gedoogpartnershebben
geenzinhemte laten vallen. ZolangBa-
bis onder verdenking staat, heeft hij er
elk belang bij om aan te blijven als pre-
mier, zegt onderzoeker Vit Havelka van
denktankEuropeum inPraag.

Op lange termijn is de positie van de
zakenman-politicuswelaangetast,denkt
Havelka. ‘Erspeeltnuzo’ncontroverseen
polarisatierondhempersoonlijk,dathet
lastig zal zijn eennieuwe coalitie te slui-
tennadevolgendeverkiezingenovertwee
jaar.Wekunneneensituatiekrijgenwaar-
inBabisdie verkiezingenwelwint,maar
niemandheeftommeesamentewerken.’
Babis zelf wil niet vanwijkenweten.

Demiddag vóór hetmassaprotest zegt
hij tegenover het parlement dat hij zich
aanderegelshieldendatTsjechiëBrus-
selnietshoeft terugtebetalen. ‘Dit iseen
twijfelachtigeaudit,eneenaanvalopde
Tsjechische republiek.’
Dat zien de betogers op het Wen-

ceslausplein uiteraard niet zo. ‘Genoeg
is genoeg’, blijven ze scanderen.

BUITENLAND

Spanje: onterecht
alarmcentralebank
De Spaanse staatssecretaris
vanwerkgelegenheidheeft hard
uitgehaaldnaarde centrale bank
vanhet land. Ze eist nameeval-
lendewerkgelegenheidscijfers
‘excuses’ vandeBancodeEspaña
voorde ‘foute voorspellingen’ en
het ‘onterecht alarmslaan’ rond
deomstreden verhoging vanhet
minimumloonmet 22,3%naar

€900. Staatssecretaris Yolanda
Valdeolivas zei dit volgensde
SpaansekrantEl País gisteren
tijdens eenpersconferentie in
Madrid,waarhaarministerie
gunstigewerkgelegenheidscij-
fers presenteerde.Het aantal
werkenden steeg inmeimet 1,1%
naar 19,44miljoenendatwashet
hoogsteniveau sindsde record-
stand van2007.De cijfers bewij-
zen volgensde staatssecretaris
dat allewaarschuwingenoverne-
gatieve effecten vande verhoging
per 1 januari onterechtwaren.
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