Overleg AkzoNobel en bonden vastgelopen: AkzoNobel wil geen
enkele afspraak maken over de aanpak van het pensioenprobleem
Vandaag hebben de bonden te horen gekregen dat AkzoNobel het eerder gegeven eindbod vrijwel
ongewijzigd laat. Tijdens de ledenvergaderingen van enkele weken geleden hebben jullie
aangegeven het loonbod weliswaar belangrijk te vinden, maar goede afspraken op het gebied van
pensioen nog veel belangrijker. Wij hebben dit vandaag in de onderhandelingen ook zeer duidelijk
overgebracht: bonden zijn bereid om akkoord te gaan met het huidige loonbod, mits er heldere
procedurele afspraken worden gemaakt over de aanpak van het pensioenprobleem.
De reactie van AkzoNobel daarop is even teleurstellend als verbijsterend, AkzoNobel weigert om
ook maar één letter over de pensioenproblematiek op papier te zetten.
Het enige positieve aan vandaag is dat AkzoNobel ons op ons initiatief een voorstel heeft
nagestuurd op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, dat het resultaat is van de inspanningen
die bonden zijn aangegaan om alsnog tot een vergelijk te komen.
Hoe verder?
Op dinsdag 13 november a.s. is er een 24-uurstaking aangekondigd voor alle leden werkzaam bij
AkzoNobel op de locaties Sassenheim en Wapenveld. Op deze dag is er een bus actie naar de
aandeelhoudersvergadering te Amsterdam en zal er wederom gestaakt worden. Tijdens de
aandeelhoudersvergadering zal o.a. besloten worden om 6,5 miljard euro aan aandeelhouders te
geven, wij vinden dat dat anders moet worden verdeeld. Als jij dat ook vindt, kun je dat morgen
laten zien!
Transport
Er staat of staan een of meerdere bussen op de locaties Sassenheim (vertrek 12.50 uur) en
Wapenveld (vertrek 12.00 uur). Sluit je aan en laat je stem horen! Meld je tevoren bij de
kaderleden, registratie van actievoerders zal plaatsvinden in de bus. Tot morgen.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan de vakbondsbestuurders.
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