Tekst toespraak Bestuursleden VGAN tijdens de stakingen in
Sassenheim, Hengelo en Arnhem:
Beste mensen
Wij zijn hier met een aantal gepensioneerden en een deel van het bestuur van de
Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel om jullie te steunen en
gezamenlijk actie te voeren. Wij staan voor 200% achter jullie acties. Het moet
stoppen met het gesjoemel met onze pensioenvoorzieningen. Er is al 10 jaar lang
niet geïndexeerd. De gepensioneerden lopen al 13,5% achter bij wat ze zouden
moeten krijgen en jullie die nog werken lopen al meer dan 6% achter.
Naast het feit dat we achter lopen worden de vooruitzichten op een goed
pensioen voor jullie die werken alleen maar slechter. Nog niet zo lang geleden
hadden we recht op een waardevast pensioen van 70% van je eindloon als je 40
jaar gewerkt had en daarnaast kon je op je 62ste met de VUT. Dat recht heb je nu
niet meer. In 2005 heeft de werkgever het omgezet in een ambitie naar 90%
van het middelloon. Nu van die ambitie van AkzoNobel is niets meer over. Met
de VUT kun je niet meer. De levensloopregeling is weg en je moet nu 48 jaar
werken om nog op 90% van je middelloon te komen omdat de regering de
belastingvrije opbouwpremiepercentage teruggebracht heeft van 2,25%, om in
40 jaar op 90% te komen, naar 1,875%. Daar moet je 8 jaar langer voor
werken. Dat redt niemand meer. Als er dan ook niet meer geïndexeerd wordt
dan hol je met een inflatie van meer dan 2%, waar de Europese Centrale Bank
steeds naar toe wil, hard achteruit. Wat doet AkzoNobel hieraan? Helemaal niets.
Ze betalen al minder premie omdat de opbouw naar beneden is gegaan en ze
geen belasting willen betalen over de pensioenpremie en daarnaast betalen ze
ook nog eens te weinig premie en zijn ze niet van plan zich druk te maken over
de pensioenen.
Op 22 maart hebben we als VGAN bestuur een gesprek gehad met een delegatie
van de Raad van Bestuur van AkzoNobel om over de problematiek te spreken en
te pleiten voor de lening van 400mln zoals het Pensioenfonds bestuur gevraagd
heeft of een andere oplossing om te kunnen indexeren. We hebben ze
aangegeven hoe ze dat onder het IFRS regime zouden kunnen doen. Men gaf
aan dat men er over na ging denken. We hebben daarna niets meer gehoord en
alleen via de pers vernomen dat ze er absoluut niet aan dachten om het
pensioenfonds te helpen. Men verschuilt zich achter de boekhoudregels wat zoals
U weet door onafhankelijke experts compleet onzin gevonden wordt. Akzo wil
gewoon niet terwijl ze voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het niet
kunnen indexeren omdat o.a. bij de verkoop van Organon teveel pensioengeld is
meegegeven aan de koper. De gepensioneerden voelen totaal geen respect voor
jarenlange inspanningen en beloftes. Voor mensen die voor 2005 met pensioen
gegaan zijn kun je de opstelling van AkzoNobel ook als contract breuk zien. Voor
jullie, de huidige medewerkers is het helemaal triest omdat AkzoNobel totaal
geen loyaliteit naar jullie laat zien. Als de winst cijfers maar even naar beneden
tenderen moet er weer gereorganiseerd worden om de aandeelhouders tevreden
te stellen. Dan kun je zonder enige emotie zo op straat gezet worden. Het
pensioen staat dan al helemaal niet meer op de agenda. Wel lobbyen om de
dividendbelasting af te schaffen maar niet lobbyen om die idioot lage rekenrente
naar boven bij te stellen.
Kom op AkzoNobel laat je mensen niet in de kou staan. Het afkopen van je eigen
geweten is niet de oplossing. Doe iets!!
Ik wil de bonden hartelijk danken voor de organisatie van de acties en voor de
mogelijkheid om hier onze steun te geven.

Ik dank jullie voor je bereidheid tot actievoeren en ik hoop voor ons allemaal op
spoedig succes!

