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Gepensioneerden AkzoNobel doen moreel appèl
op directie AkzoNobel voor indexatie pensioenen
De Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel heeft een krachtig moreel appèl gedaan
op de Raad van Bestuur en directie van AkzoNobel om, nu een aanzienlijk deel van de
onderneming verkocht wordt of naar de beurs gebracht, indexering van de pensioenen van
de 18.000 gepensioneerden van het Pensioenfonds AkzoNobel in de nabije toekomst weer
mogelijk te maken. De gepensioneerden vragen met klem het pensioenfonds een tijdelijke
lening te verstrekken, zoals het pensioenfonds eerder al heeft gevraagd.
Al sinds minstens 10 jaren krijgen deelnemers aan het AkzoNobel-Pensioenfonds geen of
geen volledige compensatie meer voor de gestegen prijzen. Dat geldt niet alleen voor de
gepensioneerden, maar ook voor de nog actieve medewerkers van AkzoNobel in Nederland.
Door het achterwege blijven van indexerering wordt de koopkracht van de AkzoNobel
pensioenen voor zowel werkenden als gepensioneerden blijvend aangetast. Voor de
gepensioneerden is deze hierdoor inmiddels al ruim 13 % gedaald.
Voorzitter Ferd Claassen van de Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel benadrukt in
de brief aan de Raad van Bestuur van AkzoNobel dat het probleem rond niet-indexatie van
de pensioenen mede veroorzaakt wordt door het - in zijn ogen - rigide financieel
toetsingskader van de overheid. ‘Dat ontslaat uw bestuur echter niet van de morele
verantwoordelijkheid mee op te komen voor de belangen van de 18.000 gepensioneerden,
die hun bijdrage reeds leverden en van de actieve deelnemers die nog steeds een bijdrage
leveren aan de huidige gezonde positie van AkzoNobel’.
De gepensioneerden beschouwen de gevraagde lening als een heel goed denkbare
oplossing. ‘Zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer voldoende is gestegen ten

gevolge van een mogelijke stelselwijziging of ten gevolge van de gestegen marktrente kan
het fonds die lening weer terugbetalen.’
Noot voor de redactie:
- De brief aan de raad van bestuur en de directie van AkzoNobel staat op de site van
de Vereniging van Gepensioneerden AkzoNobel; www.vgan.nl
- Voor nadere informatie is beschikbaar: VGAN-voorzitter Ferd Claassen;
M: 06-11867751.

