AkzoNobel: het vervolg op het gestelde ultimatum
Het is alweer enige tijd geleden dat jullie van ons gehoord hebben over de stand van zaken cao en
pensioen AkzoNobel. Zoals bekend is nét voor de zomervakantie door het actiecomité besloten deze
periode als pauze in het proces in te lassen en ná de vakanties het proces weer op te pakken.
Actiecomité weer bijeen
Afgelopen maandag is het actiecomité weer bijeen geweest om te bespreken waar we staan, maar
ook: hoe nu verder. Om met het eerste te beginnen: er is in de vakantieperiode helemaal niets
veranderd aan de status quo.
Het ultimatum staat nog steeds overeind
Daarmee weigert AkzoNobel nog steeds om invulling te geven aan 4 van de 5 punten die wij in het
ultimatum hebben gesteld: er is geen enkele onderkenning van de pensioenproblematiek en
bereidheid tot onderzoek naar oplossingen hiervoor. Verder wil AkzoNobel geen enkele afspraak
maken over werkgelegenheid voor de collega’s die overgaan naar Carlyle en ook niets afspreken over
de arbeidsvoorwaarden.
Duurzame Inzetbaarheid
Over dit onderwerp wil jullie directie afspreken dat we daar een paar procedureafspraken over
maken, maar dat dit onderwerp geen geld mag kosten. Daarmee zijn door jullie gewenste afspraken
als 80-90-100 regelingen etc. verder weg dan ooit.
Loon
Tenslotte heeft AkzoNobel zoals bekend een licht gewijzigd cao-voorstel gedaan op het loon, dat te
marginaal verschilt van het oude om van een gewijzigd voorstel te kunnen spreken. Akzo blijft erop
hameren dat de totstandkoming van de cao noodzakelijk is om deze verhogingen door te voeren,
maar niets is minder waar. We nodigen de directie ook van harte uit om de geboden verhogingen en
eenmalige uitkeringen per onmiddellijk toe te kennen; er is niets dat dat in de weg staat.
Acties worden voortgezet
Het actiecomité heeft afgelopen maandag vastgesteld dat er onvoldoende aanleiding is om de acties,
zoals die vóór de zomer zijn ingezet, te beëindigen. Dit betekent dat deze op korte termijn zullen
worden voortgezet. Deze week wordt geïnventariseerd waar, hoe en wanneer deze zullen gaan
plaatsvinden; overleg daarover vindt maandag aanstaande binnen het actiecomité plaats.
We hadden allemaal gehoopt dat de zomer en de rustpauze tot nieuwe inzichten en toenadering
vanuit de directie zouden hebben geleid, maar helaas is dit niet gebeurd. Wat het actiecomité betreft
zal AkzoNobel niet alleen op het loon, maar ook op de andere punten uit het ultimatum moeten
bewegen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen komende maandag.
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