ACTIECOMITÉ AKZONOBEL BIJEEN
Aan de leden werkzaam bij AkzoNobel,
Vandaag heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van kaderleden van aangesloten bonden
vanuit alle AkzoNobel vestigingen in Nederland. Doel was het bepalen van een marsroute na de
recente gebeurtenissen op het gebied van pensioen en overname.
Wat is er ook al weer aan de hand?
Zoals bekend zijn vakbonden van mening dat er door AkzoNobel een financiële bijdrage gedaan
moet worden aan het pensioenfonds om te kunnen voorzien in een waardevast pensioen. Op dit
moment heeft het pensioenfonds onvoldoende middelen om de pensioenen te indexeren (jaarlijks
te verhogen met inflatie of loonstijging) waardoor nu al gepensioneerden interen op hun
pensioen en huidige werknemers, en met name jonge werknemers, op termijn kunnen fluiten naar
een geïndexeerd pensioen. AkzoNobel stelt dat er niets aan de hand is.
Daarnaast zijn ook gepensioneerden gealarmeerd en delen ons standpunt dat het pensioen bij
AkzoNobel op orde gemaakt moet worden. Aangezien de leden op ledenvergaderingen massaal
hebben laten weten dat zij onze stelling delen, hebben wij vandaag nagedacht over de
vervolgstappen. Uitkomst is dat wij stapsgewijs ‘duidelijker’ gaan worden richting AkzoNobel over
de eisen die wij AkzoNobel eerder hebben gesteld. Naast een donatie aan het pensioenfonds gaat
het daarbij om zekerheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid na de
overname door Carlyle en GIC.
Wat is er door kaderleden besproken?
Kaderleden van CNV Vakmensen, FNV en VMHP uit alle vestigingen hebben vandaag een
terugkoppeling gedaan van de ledenbijeenkomsten die de afgelopen weken hebben
plaatsgevonden. Tijdens deze vergaderingen is een brede steun uitgesproken voor een zeer
duidelijk signaal aan jullie directie. Vakbondsleden accepteren niet langer dat AkzoNobel
doelbewust wegkijkt van jullie financiële toekomst en daarmee ontkent dat grote problemen
ontstaan. Zij eisen dat jullie directie met vakbonden om tafel gaat om deze problemen op te
lossen. Hiertoe is een plan gemaakt dat stapsgewijs steeds duidelijker zal maken dat wegkijken
geen optie is.
Wat betekent dat concreet?
Vanuit meerdere vestigingen is aangegeven dat men daarin ver wil gaan. Alle actiemiddelen
worden daarbij opengehouden. Waar iedereen het over eens is, is dat we de druk op jullie directie
langzaam gaan opvoeren. Dat betekent dat één dezer dagen een petitie verspreid zal worden
waarin jullie aan kunnen geven dat jullie de eisen van bonden steunen. We gaan ervan uit dat
jullie directie verstandig genoeg is om dit signaal niet te negeren. Wanneer zij dat wél doet, zullen
wij jullie oproepen om jullie standpunt in Amsterdam te komen verkondigen. Wanneer ook
dat niet helpt, zullen acties zich gaan concentreren rond de vestigingen zelf. Uiteraard hopen wij
dat het zover niet hoeft te komen.

En nu?
De lijnen zijn uitgezet, de strategie is bepaald. Zoals gezegd, jullie ontvangen als eerste stap in dit
geheel een petitie: onderteken deze en laat zo weten dat je de vakbondsstrategie steunt. In
de tussentijd houden wij jullie op de hoogte van de bewegingen van jullie ExCo en directie. Deze zit
overigens ook niet stil: op verschillende vestigingen worden bijeenkomsten georganiseerd
om het directiestandpunt toe te lichten waarin de pensioenproblemen worden afgedaan als
acceptabel en normaal. Wil je tijdens deze bijeenkomsten écht weten hoe het met jullie pensioenen
zit? Neem dan onderstaande Q&A mee en stel de vragen aan jullie directie. We zijn benieuwd naar
de antwoorden!
Vraag en antwoord omtrent onze pensioenen naar aanleiding van de e-mail van het APF.
1. Ik hoor van AkzoNobel dat de pensioenen veilig zijn is dat nu wel of niet waar?
Dit is een halve waarheid. De huidige pensioenen die nu opgebouwd zijn, worden redelijk gedekt
door het vermogen van het pensioenfonds. Het fonds heeft 10% meer in kas dan de waarde van de
huidige verplichtingen. Het pensioenresultaat na 40 jaar opbouw is echter ook in belangrijke mate
afhankelijk van het ophogen van reeds opgebouwde pensioenen met de collectieve loonstijgingen.
Bij de invoering van de middelloonregeling was dat een belangrijke voorwaarde van de
werknemers om akkoord te gaan met het afschaffen eindloonregeling. Wij willen geen nominaal
pensioen (100 euro nu is 100 euro bij pensionering) maar een waardevast pensioen. (Je kunt
evenveel kopen voor het pensioen van nu met het pensioen van straks)
Als de pensioenregeling niet opgehoogd kan worden dan kun je straks met het pensioen 40%
minder kopen dan je nu kunt met datzelfde opgebouwde pensioenopbouw. € 100 nu is dan nog
maar feitelijk € 60.Als ook daarna pensioenuitkeringen niet meer verhoogd kunnen worden dan
loopt daarna de schade nog verder op.
2. Waarom kan het APF nog steeds niet indexeren?
APF moet van de overheid een buffer hebben om tegenvallers op te vangen, voordat
pensioenrechten mogen worden verhoogd. Die buffer voor APF is ongeveer 25% van de
pensioenverplichtingen. De buffer bedraagt nu ongeveer 10% en groeit mondjesmaat. Het APF
mag nu weer wel een begin maken met het verhogen van pensioenrechten en uitkeringen maar
veel minder dan noodzakelijk. 1/5 deel van wat eigenlijk nodig is. Het duurt in het huidige tempo
waarschijnlijk nog 10 jaar voordat de buffer is gegroeid naar het vereiste niveau en het
pensioenfonds weer volledig mag indexeren.. Daarom moet er geld bij.
3. Bestaat het pensioenprobleem naar de toekomst ook als AkzoNobel Paints & Coatings
en Chemicals in het APF blijven?
Jazeker, de noodzaak om het eigen vermogen van het pensioenfonds te versterken is gebaseerd op
de huidige situatie. Als Chemicals op den duur afsplitst van het APF wordt het probleem nog
groter omdat het fonds dan nog minder risico mag nemen en dus minder rendement kan maken.
De rente speelt kennelijk een belangrijke rol. Als de rente stijgt wordt dan het probleem van het
APF kleiner? Als de rente op korte termijn stijgt dan worden inderdaad de problemen voor het
pensioenfonds kleiner. Maar de afgelopen 10 jaar is de rente eerder nog verder gedaald dan
gestegen. Alleen doordat het fonds gebruik mag maken van een meer optimistische
renteberekening van De Nederlandse Bank is de dekkingsgraad van het fonds wat gestegen. Wij
zien geen reden te veronderstellen dat de rente de komende jaren aanmerkelijk gaat stijgen.
De bonden vinden dat we dat risico niet mogen nemen.
Tip, als je het antwoord niet begrijpt moet je dat zeggen en om andere uitleg vragen. Tot zover de
vragen en antwoorden naar aanleiding van het pensioen.
We gaan ervan uit jullie hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd en houden
jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Met vriendelijke groeten,
CNV Vakmensen - Arthur Bot
FNV Procesindustrie - Erik de Vries
VMHP AkzoNobel - Chris van Loon

