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Afsprakenpensioenfi
nanciering
afgerond!
Vakorganisaties en Akzo Nobel hebben nieuwe afspraken gemaakt over de
f i n a n c i e r i n gv a n d e P e n s i o e n r e g e l i n g .
Er is veel vooraf gegaan aan dit resultaat. Wij hebben u hierover geïnformeerd. Tot
twee maal toe zijn de CAO onderhandelingen de afgelopen jaren onder grote druk
komen te staan omdat Akzo Nobel Nederland een koppeling aanbracht met de overige
CAO voorstellen. Vakorganisaties hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat er
geen principiële bezwaren zijn tegen een wijziging van de financiering van het Akzo
Nobel Pensioenfonds (APF). Wij hebben echter wel altijd verdedigd dat er heel
duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het startvermogen van het fonds
en de vaste jaarlijkse premie van de werkgever.
Nog even in het kort de aanleiding.

Alle intemationaalopererendebedrtjvenwaaronderAkzo Nobelhebbente makenmet de
nieuweIFRS-boekhoudregels.
Dit heeftgevolgenvoorde balansvan Akzo Nobel.Atte
toekomstigepensioenverplichtingen
van het pensioenfonds
hebbeneen plaatsop deze
balans en ziin aan grote fluctuatiesonderhevig.Het gevolgis minderfinanciëlearmslagvoor
de ondernemingom te kunneninvesteren.Ook de vakorganisatiesbeamendit.
Een oplossingkan gevondenwordenin een stelselwijziging,waarbijhet pensioenfonds
loskomtvan de onderneming
Akzo Nobel.Dit is in de ogen rrande ttakorganisaties
Fr\tV
Bondgenoten,
CNV BedrijvenBond,
VHPAkzoNobelen De Uniebespreekbaar.
ln het CAOoverleghebbenwe ingestemdmet een dlscussleover een beoogdestelselwijzigingwaarb|
het APF op eigenbenenkomt te staan.
De besprekingenover de nieuwe Íinancieringvan het pensioenfondszijn vrijweldirect hervat
na het principeakkoord over de nieuwe cao. Vakorganisatieshebben ter ondersteuningeen
actuarisingeschakelddie ons op een geweldigemanierheeft geadviseerden bijgestaan.De
besprekingenwaren intensieÍ;het gaat immersom een complexematerie.
Vakorganisatieswilden garantiesover de starlpositievan het Íonds en wilden dat hierbijook
de nieuwe regelsvan De NederlandseBank werden verwerkt(voorheeneen taak van de
Pensioen-enVerzekeringsKamer).
Daarnaastwas het voor de vakorganisatiesvan groot belang dat Akzo Nobel de eerst
komendejaren op een bepaaldemanier garant kon blijvenstaan. In verbandmet de
boekhoudregelsmoestenwij daar een aparteconstructievoor vinden. Die hebben wii
gevondenin een achtergesteldelening.
Vakorganisatiessprekenvan een acceptabelresultaatdat wij u met een positieÍadvies
willen voorleggen.Wij hebben een evenwichtkunnenvinden in de wens van de
ondernemingom minderÍluctuatieste hebben in hun financiëleverslagleggingen anderzijds
de wens van vakorganisatiesom de indexatierisico's
tot een minimumte beperken.
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Omdataan beleggenvan pensioengelden
risico'sverbonden
zijn,die wij nietvolledig
kunnenvoorkomen,
was het noodzakelijk
om zeerscherpeaÍspraken
te maken.Op deze
wijze zijnde risico'sbeperkttot een aanvaardbaar
niveau.
Uit berekeningen
blijktdat het risicodat ingeganepensioenen
nietkunnenworden
geïndexeerd
zelfswordtverminderd
doorde nieuweafspraken.
In de goedejarenvan het
jaren
APF heeftAkzo Nobeleen aantal
geenpensioenpremie
betaald:de zogenaamde
premie-holiday.
Ditzal in de toekomstnietmeergebeuren.Dithoudtdus in dat hetÍondsbii
een goedevermogensontwikkeling
verderzal groeien.Zowelde werknemers
als de
werkgever
blijvenpremiebetalen.
Tot slot hebbenwij afgesprokendat de werknemersbijdrage
(thans5% ) per 1 januari
2006met I % wordt verlaagd.
In dit inÍormatiebulletin
inÍormeren
wij u verderoverde gemaakteafspraken.
Via uw eigen
vakorganisatie
zultu wordengevraagdin te stemmenmet hetbereikteresultaat.

FNV Bondgenoten

CNV BedrijvenBond

VHP AkzoNobel

De Unie
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RISICOVERSCHUIVING
De door Akzo Nobel voorgesteldestelselwijzigingleidttot een 'collectieÍbeschikbaar
middelloonsysteem',
met voorwaardelijkeindexaties.In een dergelijkpensioensysteemis
Akzo Nobel uitsluitendverplichtom de aÍgesprokenpensioenpremieste betalen.
Dit betekentdan ook dat de risico'svan het reilenen zeilen van het APF niet meer bij Akzo
Nobel liggen,maar bij de actieveen inactievewerknemersterechtkomen.
Over welke risico's hebben we het dan?
In de eerste plaats worden,zoals u wellichtweet, de bij het APF gestortepensioenpremies
belegd.Dit is noodzakelijkom de financiélepositie(lees:dekkingsgraad)van het APF te
verbeterenzodaVwaardoorde indexatievan pensioenenkan worden geÍinancierd.Met deze
indexatiesworden de pensioenenwaardevast gehouden.Indiende beleggingsresultaten
van de pensioengeldentegenvallen,gaat dat ten koste van de Íinanciëlepositievan het APF
en kan het APF-bestuurbesluitenniet of niet qeheel te indexeren.
In de tweede plaats kunnen de beurzen'onderuit'gaan, zoals we een aantaljaren geleden
hebben gezien.Het APF kan dan door de bodem zakken,waardoorhet vermogenlager
wordt dan de verplichtingen(de dekkingsgraadzakt dan onder de 1O5o/o
en er is dan, zoals
men zegt, sprake van onderdekking).In de huidigesituatieis Akzo Nobel verplichtom met
een éénmaligestoftingde dekkingsgraadterug te brengentot 105%. Ná de wijzigingvan de
pensioenfinanciering
bestaatdeze verplichtingniet meer. Het mogelijkegevolg is dan geen
indexatie.
In de derde plaats is het nu zo dat de pensioenaanspraken
van de actievedeelnemers(de
huidigewerknemers)worden geïndexeerdmet de aÍgesprokenCAO verhogingen.Dit is
natuurlijkessentieelvoor een geïndexeerdmiddelloonsysteem!
Tot nu toe nam Akzo Nobel
deze kosten voor haar rekening.Na de wijzigingvan de pensioenÍinanciering
is deze
indexatieniet meer onvoorwaardeliik.
Uit bovenstaande drie punten blijkt dat met een wijziging van de financiering van het
APF het risico van niet-indexeren bij de werknemers en de gepensioneerden komt te
liggen.
De vakorganisatieshebben zich op het standpuntgestelddat dit risico moet worden
aÍgedekt,willen zij in kunnen stemmen met de door Akzo Nobel voorgesteldeen gewenste
wijzigingvan de financieringvan het APF.
Als we dit willen bewerkstelligendan zal er, kort samengevat,
.
op het moment van de wijzigingsprake moetenzijn van een zeer gezonde
.

startsituatie(een hoge dekkingsgraad)van het APF,
een Íinanciëleafspraakmet Akzo Nobel moeten zijn, waardooreen mogelijke
calamiteitin de beginperiodetoch door het APF zelÍ kan worden opgevangenzodat
de indexatieskunnen plaatsvindenen

.
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een goede aÍspraakmoetenzijn over de hoogte van de pensioenpremie,nu en in
de toekomst.
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WATZIJNDE AFSPRAKEN?
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Startsituatiepensioenfonds

Akzo Nobel doet op 30 juni 2005 een eenmaligestortingin het pensioenÍonds,waarmee de
Íinancièlestartpositiegerekendop 24 juni 2005 op hel niveau komt van de minimale
dekkingsgraad(123%) zoals die door De NederlandseBank en pensioendeskundigen
gehanteerdwordt, de zogenaamdeevenwichtssituatie.
Daarbovenopdoet Akzo Nobel vóór
'1
oktober2005 een éénmaligeextra stortingvan € 50 miljoen in het pensioenfonds.

.

Financiëledoorgroeipensioenfonds

Akzo Nobel betaaltgedurendede eerste 5 jaar een vaste jaarlijksepensioenpremieter
grootte van 20"/ovan de pensioengrondslag.Mochten tijdens deze 5 jaar strengere regels
worden vastgestelddoor De NederlandseBank, dan zal bovengenoemdepremie
overeenkomstigworden aangepast.Met dit premiebeleidkan het pensioenÍondsop termijn
zodanig verbeterendat het op eigen kracht in staat is om bij negatieveontwikkelingenop de
beurs oÍ op het renteÍrontniet direct in de problemente komen.
Na 5 jaar wordt de jaarlijksepremiezodanigvastgestelddat de kwaliteitvan de aÍspraken
die nu worden gemaakt behoudenblijÍt.

.

Werknemerspremie

De werknemerspremiewordt vanaÍ 1 januari 2006 met 17overlaagd naar4"/o.De
werknemerspremieover 2OO7en de jaren erna worden vervolgensweer vastgesteld
conform artikel 14.3 van de CAo. omdat Akzo Nobel ook boven 130% dekkingsgraad
premie blijÍtbetalen (wat tot nu toe niet de aÍspraakwas), blijvenook werknemersde 37o
betalen.
Dekkinqsoraad
< 12O"/o

Werknemersoremie
5"/o (3"/o+2"h)

120- 130%

4"/" (3"/"+1o/")

> 130%

3%

Dezewerknemerspremie
wordtin hetpensioenfonds
in een apartepotvooractieven
gestopt.Dezepot heefttot doelom de indexatiezekerheid
van de opgebouwde
pensioenaanspraken
van de actievente verhogen,
zelfsals de situatievan het
pensioenfonds
dezeruimtenietbiedt.AkzoNobelzalvóór1 oktober2005een voorschotop
dezewerknemerspremies
van€ 50 miljoenin het pensioenÍonds
storten.
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Achtergesteldelening

Akzo Nobel verstrekt,als extra ÍinancièlebuÍÍer,vóór 1 oktober2005 een achtergestelde
lening van € 100 miljoenaan het pensioenfonds,tegen een rente van 4%.Terugbetalingvan
deze leningzal niet eerder dan 30 juni 2010 zijn, en er zal alleen afgelostworden indiende
dekkingsgraadvan het pensioenÍondsminimaal130 % bedraagt.Door de aflossingmag de
dekkingsgraadook niet lager dan 130% worden.

.

Indexatiebeleidactieven

De indexatievan de opgebouwdepensioenaanspraken
van de actievenvolgt de loonindex
bij Akzo Nobel. De hierbovengenoemdepot die opgebouwdwordt uit de werknemerspremie
wordt gebruiktvoor de financieringvan deze indexatie.Mocht deze pot op enig moment niet
toereikendzijn, dan moet de benodigdeaanvullendeindexatievanuit de reservesvan het
pensioenfondskomen. Deze aanvullingis wel voorwaardelijken aÍhankelijkvan de
financiëlesituatie(dekkingsgraad)van het pensioenÍonds,analoogaan de indexatievoor
gepensioneerden(en slapers).Gezien de goede startpositievan het pensioenÍondsis de
kans op indexatieechter zeer oroot.

r

lndexatiebeleidgepensioneerden

De indexatievan de pensioenenvan gepensioneerden(en slapers)volgt de inflatie
(consumentenprijsindex),
met een maximum van 4"/".Deze indexatieis, net als nu,
voorwaardelijk.De dekkingsgraadvan het pensioenÍondsis hiervoorbepalend.Omdat de
dekkingsgraadvan het pensioenfondsdoor de extra stortingenvan Akzo Nobel is
toegenomen,is de kans op indexatieaanzienlijkvergroot.
Akzo Nobel is bereidde indexatievoor één jaar te garanderen.Dit betreÍtde indexatieop
1-1-2006,over het jaar 2005. Gezien de kwaliteitvan de nu gemaakteafsprakenis de kans
op het aansprekenvan deze garantieoverigensvrijweluitgesloten.
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