VERENIGING GEPENSIONEERDEN AKZONOBEL
SOLIDAIR MET ACTIEVOERDERS
Lening
Tweemaal heeft het bestuur van de
vereniging van gepensioneerden van
AkzoNobel de Raad van Bestuur van
AkzoNobel en de directies van AkzoNobel
Nederland schriftelijk opgeroepen om in te
gaan op het verzoek van het pensioenfonds
een achtergestelde lening van 400 miljoen
te verstrekken ter versterking van het
fondsvermogen. Op die manier komt
indexatie van pensioenen voor werknemers
én gepensioneerden, na vele jaren van
achterstand oplopen, weer dichterbij.
Moreel appèl: niet alleen aandeelhouders,
ook werkenden en gepensioneerden
laten delen!
Ons zogenaamd “moreel appèl” was en
is nog steeds gebaseerd op het feit dat
AkzoNobel miljarden ter beschikking had
uit de verkoop van de chemietak en die
opbrengst vrijwel geheel uit wilde keren
(en inmiddels uitgekeerd heeft) aan (vooral
buitenlandse) aandeelhouders.
In een tijd waarin de pensioenen van
werkenden (6%) en gepensioneerden (13%)
al fors aan koopkracht hebben ingeboet zou
het passend zijn om ook de werkenden en
gepensioneerden, die allemaal bijdragen en
bijgedragen hebben aan de resultaten van

AkzoNobel, mee te laten proﬁteren
van die resultaten. Zo niet een gift dan wel
een achtergestelde lening van “slechts”
400 miljoen euro staat in schril contrast
met de miljarden die de aandeelhouders
inmiddels gekregen hebben.
Stakingen verdienen steun!
Dat de vakbonden en hun leden actievoeren
om, niet alleen een goede cao maar ook,
alsnog de genoemde lening voor het
pensioenfonds te krijgen verdient dan ook
de volle steun van onze vereniging.
Wij zijn aanwezig geweest op stakingsbijeenkomsten en hebben daar als bestuur
onze steun betuigd en onze solidariteit laten
blijken.
AkzoNobel kom aan tafel en over de brug!
Nu AkzoNobel hardnekkig blijft weigeren
zelfs maar te spreken over deze kwestie en
de acties in versterkte mate doorgaan willen
wij nogmaals onze steun en solidariteit
hiermee betuigen en roepen de Directie van
AkzoNobel Nederland op om toch vooral
naar de onderhandelingstafel terug te keren
en in een open dialoog te komen tot een
voor alle partijen aanvaardbare oplossing
van dit conﬂict.
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