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Open brief
Geachte heer Dumoulin,
Op 19 februari jongstleden bespraken ondergetekenden namens vakorganisaties
enerzijds, en de heren Woldendorp, Thijssen, Donker en Verdoorn namens
AkzoNobel anderzijds, lopende zaken in het kader van een aantal onderwerpen.
Onder meer het aanstaand cao-overleg, de continuïteit van werkgelegenheid en
arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers na afsplitsing van de chemische tak van
beide organisaties, maar ook recente ontwikkelingen binnen het pensioenfonds van
AkzoNobel waren onderwerp van gesprek.
Met name de laatste twee onderwerpen baren onze leden zorgen, juist in het kader
van de mogelijk aanstaande vervreemding van de Specialty Chemicals-tak. Ten
aanzien van de continuïteit van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden het
volgende. Zonder hierbij op dit moment op details in te gaan, bestaan er in het
geval van vervreemding scenario’s, waarbij de continuïteit van de werkgelegenheid
en arbeidsvoorwaarden van onze achterbannen na een vervreemding niet
toekomst-bestendig geborgd zijn op het huidige niveau. Wij zijn van mening dat op
deze borging in de huidige fase van het vervreemdingsproces actief gestuurd kan
worden door AkzoNobel. Onder meer de keuze voor een eventuele koper, maar ook
garanties vanuit de verantwoording van AkzoNobel op dit onderwerp spelen daarbij
een rol.
Vakorganisaties zijn van mening dat, gezien uw reputatie als goed werkgever,
AkzoNobel bij haar keus voor een nieuwe eigenaar rekening zal houden met deze
factoren, wat er toe moet leiden dat werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden in
alle scenario’s geborgd zijn. Graag horen wij uiterlijk 2 maart a.s. van u of uw
organisatie deze mening deelt en op kortst mogelijke termijn met ons afspraken wil
maken om deze borging te realiseren.
Ten aanzien van pensioenen het volgende. Recente informatie van het bestuur APF
schetst een alarmerend beeld van de financiële positie van het fonds. Kort gezegd
is de eigenvermogenspositie van het fonds onvoldoende om het rendement te
genereren dat nodig is om indexatieambities te realiseren. De pensioenen van vele
duizenden actieve en gewezen werknemers van AkzoNobel en rechtsvoorgangers
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lopen hierdoor grote risico’s. Het fondsbestuur heeft AkzoNobel voor zover ons
bekend om een financiële injectie gevraagd, om de vermogenspositie van het fonds
tot een dusdanig niveau te brengen, dat zorgen over de toekomstige
pensioenuitkeringen weggenomen worden. Volgens onze informatie heeft
AkzoNobel daarop vooralsnog afwijzend gereageerd.
Wij baseren ons wat betreft het verzoek van het fonds op informatie van het
pensioenfondsbestuur, waarin ook vertegenwoordigers van AkzoNobel zitting
hebben. Graag horen wij van u of AkzoNobel de mening van het bestuur en
daarmee het vooruitzicht op genoemde risico’s deelt, en zo niet, waarom niet.
Vakorganisaties gaan ervan uit dat deze informatie juist en gegrond is en wensen
op kortst mogelijke termijn met u te overleggen over deze voor het herstel van het
fondsvermogen noodzakelijke gelden. Graag horen wij uiterlijk 2 maart a.s. of
AkzoNobel bereid is om dit overleg aan te gaan, waarbij het eventuele ontbreken
van een reactie als een afwijzing van ons verzoek zal worden opgevat.
Tot slot het volgende. In het voorjaar van 2017 deed AkzoNobel buitengewoon veel
moeite om een vijandelijke overname door branchegenoot PPG te voorkomen. In
een ultieme poging om deze overname af te wenden, is een beroep gedaan op álle
stakeholders om zich publiekelijk tegen een dergelijk scenario te keren. Oók op uw
medewerkers is een uitdrukkelijk beroep gedaan; vakbonden, medezeggenschap en
medewerkers in het algemeen hebben zich op uw verzoek -en met succes- fel
gekant getoond tegen deze overname. Helaas zijn in de slotfase van dit proces door
AkzoNobel aan bestaande aandeelhouders als stakeholder zeer aanzienlijke
financiële toezeggingen gedaan, zonder overige stakeholders te raadplegen. Dit
zorgde voor de indruk dat AkzoNobel ál haar stakeholders alleen weet te bereiken
voor consultatie als dat zo uitkomt. Bonden en medewerkers kregen het besluit om
aandeelhouders forse financiële toezeggingen te doen als reeds verrichte
besluitvorming meegedeeld. In feite werden deze stakeholders dus simpelweg
gepasseerd, in tegenstelling tot de pretenties van AkzoNobel op dit punt.
Een simpele afwijzing van overleg over de hierboven genoemde onderwerpen, te
weten garantie continuïteit en niveau arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid
enerzijds en de realisatie van een voldoende vermogenspositie van het
pensioenfonds anderzijds, zal opnieuw worden ervaren als eenzijdige aandacht
uitsluitend gericht op de belangen van aandeelhouders als stakeholder. Andere
stakeholders, medewerkers, bonden, medezeggenschap en gepensioneerden doet
AkzoNobel op geen enkele manier recht aan de loyaliteit die zij uw organisatie
hebben getoond.
Graag horen wij of u deze mening met ons deelt.
Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen
FNV Procesindustrie
VMHP

Arthur Bot
Erik de Vries
Chris van Loon
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