NIEUWSBRIEF
Eindelijk duidelijkheid: storten kan, storten mag
Aan de leden CNV Vakmensen, werkzaam bij AkzoNobel
Op de bijeenkomsten eerder deze week gaven wij al aan op korte termijn met een
deskundigenoordeel te zullen komen over de pensioendiscussie die momenteel speelt. Dit
oordeel is gereed en treffen jullie hierbij aan.
Wat was ook weer de essentie van het conflict?
Zoals inmiddels algemeen bekend, spitst het conflict tussen bonden en AkzoNobel zich toe op
een tweetal punten. Enerzijds wordt door AkzoNobel erkend dat het niet hebben kunnen
indexeren van jullie pensioenen objectief gezien buitengewoon vervelende effecten heeft op
jullie opgebouwde rechten. Akzo ontkent niet dat deze situatie naar de toekomst voortduurt
en dat daarmee het probleem alleen nog maar groter wordt. Vakbonden vinden anderzijds dat
Akzo dit probleem nu moet herstellen, simpelweg omdat het geld daarvoor, in verband met de
verkoop van Specialty Chemicals ruimschoots voorhanden is.
Waarom doet AkzoNobel dat dan niet?
AkzoNobel stelt volgens eigen zeggen - op aangeven van haar accountant - dat
boekhoudkundige regels het haar onmogelijk maken om dit te doen. Een dergelijke storting, of
achtergestelde lening, zou het karakter van de pensioenregeling op zó’n manier aantasten, dat
daarmee de financiële slagkracht van het bedrijf in gevaar zou komen. Dat wil natuurlijk
niemand. Overigens is het niet zo dat AkzoNobel stelt dat het niet wíl bijstorten of lenen.
Volgens het bedrijf is het simpelweg niet mogelijk.
Waarop baseert AkzoNobel dat standpunt?
Dat is, vervelend genoeg, onbekend. Het bedrijf stelt namelijk dat deze informatie geheim is.
En dat is natuurlijk merkwaardig. Niets zou deze discussie eenvoudiger maken wanneer
AkzoNobel simpelweg haar argumenten op tafel zou leggen om vakbonden van haar standpunt
te overtuigen. Iedereen lijkt daarbij gebaat, maar toch gebeurt het niet. Daarom heeft het er
inmiddels alle schijn van dat het bedrijf wel kan, maar niet wíl bijstorten.
Waarom is er nu duidelijkheid?
Alle werknemers hebben er belang bij dat de waarheid over de gevolgen van een storting voor
AkzoNobel boven water komt. Wij hebben daarom dé autoriteit in Nederland op dit gebied
gevraagd om ons zijn mening te geven over deze kwestie. Prof. dr. Jaap Koelewijn, hoogleraar
Corporate Finance, is bereid gevonden om deze mening te geven en zijn gedachten over de
kwestie treft u hierbij aan. Het antwoord op de vraag of iets een storting door, of een lening
van Akzo in de weg staat, is even bondig als ontluisterend: Niets staat zo’n bijdrage in de weg.
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Zelfs een storting zou geen enkel gevolg hebben voor het karakter van de regeling en daarmee
de slagkracht van het bedrijf. Koelewijn haalt de argumentatie van AkzoNobel volledig onderuit
en laat geen spaan heel van de argumentatie van Akzo en haar accountant. Daarmee komt een
eind aan de geheimzinnigheid die tot nu toe het standpunt van Akzo heeft omgeven. En
eindelijk wordt nu ook duidelijk waarom Akzo nooit een inhoudelijke discussie heeft willen
voeren.
Wat betekent dit?
Het onafhankelijk oordeel van een hoogleraar op dit vakgebied, expert met een decennialange
wetenschappelijke track-record, valt niet te negeren door Akzo. Zeker niet wanneer daar van
haar kant alleen een “nee” tegenover staat, zonder dat het dat kan onderbouwen. Overigens is
Akzo niet de enige partij die deze mening niet kan negeren. Alle partijen die zich inmiddels in
deze discussie hebben gemend, moeten onderkennen dat hiermee is aangetoond dat hetgeen
waar bonden om gevraagd hebben, ook mogelijk is. Maar omdat met de inhoud van het stuk
de belemmeringen voor stortingen of leningen zijn weggenomen, zal Akzo moeten kiezen. Dat
de reparatie van jullie pensioenen mogelijk, is inmiddels overduidelijk aangetoond. Akzo zal
ervoor uit moeten komen of het dat ook wil. Of niet natuurlijk.
Hoe verhoudt zich dit tot de publicatie van het APF van 6 juni 2018?
Lang is onduidelijk geweest wat de onderbouwing van het APF is geweest voor de inmiddels
beruchte € 400 miljoen. En lang is door Akzo de mogelijkheid tot reparatie betwist. Gisteren
hebben jullie de onderbouwing van het fonds gezien voor dit bedrag: die € 400 miljoen is
nodig. Vandaag wordt zonneklaar aangetoond dat een reparatie ook is toegestaan. Storten kán
dus ook.
Storten is dus noodzakelijk en storten is mogelijk. Het is tijd dat jullie werkgever jullie
pensioen herstelt.
Met vriendelijke groet,
Arthur Bot (CNV), Erik de Vries (FNV) en Chris van Loon (VMHP Chemie & Coatings)

