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Directie AkzoNobel verspreidt ruis
Sinds de laatste keer dat wij u hebben geïnformeerd is er vooral achter de schermen huiswerk
gemaakt. Reden hiervoor was de verwarring die AkzoNobel heeft veroorzaakt in de week nadat wij
in zo'n beetje alle locaties hebben aangegeven wat er aan de hand was met de pensioenen. Dat
was geen verhaal dat wij hadden verzonnen, maar min of meer één op één overgenomen van het
pensioenfonds zelf.
Na deze bijeenkomsten heeft AkzoNobel zelf ook bijeenkomsten gehouden en verteld dat het
allemaal wel mee viel. Wij beschouwen dit als eigen werknemers een rad voor ogen draaien. Zo is
bijvoorbeeld verteld dat er'na 2020 weer geïndexeerd kan worden in verband met stijgende
rentes'.
Er is op dit moment geen enkele autoriteit op het gebied van financiën die dat kan bevestigen. Wat
AkzoNobel vergeet er bij te vertellen is dat, zo er al geïndexeerd kan worden, er sprake is van
hooguit enkele tienden van procenten bij een inflatie van 1,5-2%. Meer laat de dekkingsgraad van
het pensioenfonds de eerstkomende 10 jaar niet toe. En ook alleen maar als de dekkingsgraad met
hetzelfde tempo doorstijgt als de afgelopen jaren. Komt er weer een periode van laagconjunctuur
dan dalen alle rentes waarschijnlijk weer. Alle reden voor ons om uit te gaan van hetzelfde scenario
als dat van de afgelopen 10 jaar waarbij we dus moeten concluderen dat de achterstand nog
steeds hard oploopt.
De door AkzoNobel gerealiseerde verwarring werd er niet kleiner op toen er 'out of the blue' ineens
een cao voorstel werd gedaan met loonsverhoging en al. Uiteraard willen wij eerst schriftelijk het
aanbod van Akzo Nobel van 9 april ten aanzien van loon en sociaal plan. AkzoNobel heeft nog niet
gereageerd op de vragen van de bonden hierover. Kennelijk is het allemaal erg moeilijk.
Verder heeft de COR AkzoNobel, het APF en bonden gevraagd om meer duidelijkheid over de
pensioendiscussie. Inmiddels hebben bonden een werkwijze, een vakbondsvertegenwoordiger voor
een onderzoekscommissie en wat ons betreft relevante vragen voor deze commissie aangedragen.
Wordt vervolgd.
Wij zijn benieuwd wat AkzoNobel gaat doen met onze vragen over haar cao aanbod en de
suggestie van de COR om onafhankelijke deskundigen aan de slag te laten gaan. Zodra dit bekend
is, zullen wij opnieuw het land in gaan om hierover en de vraag 'hoe verder' uw mening te peilen.
Totdat AkzoNobel onze vragen beantwoordt, blijft er volstrekte onduidelijkheid bestaan over de
beweegredenen om het verzoek van het APF af te wijzen. Flet wil daarover geen duidelijkheid
verschaffen, hoewel elke deskundige het verzoek van het APF als legitiem beschouwt. Nogmaals:
een rentestijging met procenten tegelijk zoals AkzoNobel aankondigt, wordt door vriend en vijand
naar het rijk der fabelen verwezen en ook het APF heeft voldoende deskundigheid in huis om een
dergelijk verzoek niet uit haar duim te zuigen. Totdat AkzoNobel hierover duidelijkheid verschaft,
blijft haar motivatie met schimmigheid omgeven. En dat is ook logisch, want een deugdelijke
onderbouwing ontbreekt, anders dan dat het de € 400 miljoen liever aan haar aandeelhouders
geeft dan dat het jullie pensioenen zeker stelt.
Tot slot het volgende. De sfeer wordt grimmiger en dat ligt niet aan vakbonden. In Wapenveld is
het inmiddels verboden om vakbondsbijeenkomsten te organiseren. Anders dan voorheen, is
AkzoNobel van mening dat dit binnen het concernbeleid past. Dit omdat wij u bij deze bijeenkomst
tot acties op zouden roepen. Vakbonden zijn en blijven van mening dat u recht heeft op de juiste
informatie. Flet verbieden van vakbondsbijeenkomsten is een handelwijze die wij van het bedrijf
niet gewend zijn en wat ons betreft ook niet past bij AkzoNobel.

Ondanks dit verbod zullen wij na de beantwoording van onze vragen een ronde door het land
maken.
Laten we het erop houden dat anders alleen al uw mening over het cao voorstel wel érg moeilijk te
peilen zal zijn.
Wordt dus spoedig vervolgd.
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