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Van ons voor u.
Voor u ligt alweer het 4e nummer van de
Nieuwsbrief voor de leden van de Vereniging
Gepensioneerden wehkamp.nl. Wij hopen dat ook
deze editie weer bij u in de smaak zal vallen en
mochten er nog vragen zijn, aan het einde van
deze brief vindt u onze gegevens waar wij te
bereiken zijn.

Jaarvergadering 2013.

Als het goed is heeft u een uitgebreid verslag van
onze ledenvergadering gehad. Helaas was de
opkomst wat tegenvallend, maar dat was volgens
ons voor een groot deel te wijten aan de gelukkige
omstandigheden van veel van onze leden dat zij in
de maand mei vakantie aan het vieren waren.
Daarom hebben wij dan ook in de vergadering naar
uw voorkeur gevraagd voor een maand. Gekozen is
voor eind maart. Onder het kopje “Eerstkomende
ledenvergadering” vindt u de uitwerking hiervan.
Een aantal punten uit de vergadering:
• Wij stonden stil bij het overlijden van ons lid de
heer J.C. van Doorn uit Rhenen, oud-directeur
de heer H.J. Toebes en de oprichter van
Wehkamp de heer G.H.W. (Herman)
Wehkamp.
• Inmiddels zijn 184 personen lid van onze
vereniging. Dat betekent bijna 50% van alle
gepensioneerden, wettelijk is de verplichting
minimaal 10%.
• Manager HR Sandra Kinds toonde zich weer
bereid vragen te beantwoorden. Een vraag
over inhoudingen (loonheffing) zou ze
voorleggen aan Nat. Ned. Onder het kopje
“Loonheffing etc” hebben we (VGw) al enige
uitleg proberen te geven.
• Op de opmerkingen over het doorverbinden
bij vragen waarbij steeds opnieuw het
complete verhaal wordt gevraagd heeft Nat.
Ned. geantwoord dat de opmerking nieuw
voor hen was! Men zal er serieus op ingaan.
• Op de vraag over mogelijke ïndexering in 2013,
kon Sandra nog geen antwoord geven: er zat
Wel nog wat geld in de indexatiepot en 2012 is

•

een goed beleggingsjaar geweest. Onder het
kopje “Indexatie, ja of nee” leest u het vervolg.
Manager Wim Pessink vertelde over de grote
ontwikkelingen in het vroegere magazijn, en
nu distributiecentrum Dedemsvaart waardoor
7 hallen moeten worden bijgehuurd. Over
mogelijke nieuwbouw kon Wim niets vertellen.

Daarna volgde een rondleiding door “het
magazijn”, waarbij bij velen herinneringen
bovenkwamen en nog niet gepensioneerden ons
herkenden en wij hen (meestal).
Afgesloten werd met een, zoals onze secretaris
opschreef, uitermate geslaagd koud/warm
buffetje. Onze dank voor de voortreffelijke
ontvangst gaat uit naar Tineke Strijker, Wim
Pessink, de rondleiders en overige personeelsleden
van Dedemsvaart.

Indexatie, ja of nee?

Belangrijk voor alle gepensioneerde ex Wehkamp
medewerkers is het feit of onze pensioenen mee
kunnen groeien met het prijsindexcijfer.
Uit het overleg dat het bestuur na de
jaarvergadering heeft gehad met HRM en de
pensioencommissie van de Ondernemingsraad kon
geconcludeerd worden dat het vooruitzicht op
indexatie positief in te schatten was. En die
conclusie is inderdaad bewaarheid geworden.
Alleen de informatieverstrekking van Nationale
Nederlanden naar onze leden heeft wel erg lang op
zich laten wachten en is o.i. veel te summier.
Geen aankondiging wanneer het verhoogde
pensioen wordt uitgekeerd en ook niet wanneer de
correctie vanaf januari uitgekeerd gaat worden.
Volgens ons moet u inmiddels e.e.a. op uw
rekening hebben kunnen vaststellen.
Tenzij u pensioen ontvangt op basis van de
regeling tot 1993 waarbij geen indexering van
toepassing is . Ook de gepensioneerden bij wie
indexering voor het BPF-D
gedeelte van hun pensioen afhankelijk is van de
beslissing van het Bedrijfstakpensioenfonds
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Detailhandel hebben per 1 januari 2013 geen
verhoging toegekend gekregen.

Garantie pensioenen

Het contract dat wehkamp.nl met Nationale
Nederlanden heeft afgesloten loopt af per 1
januari 2015. Dat betekent feitelijk dat vanaf nu al
voorzichtig wordt gedacht aan hoe e.e.a. na 1
januari 2015 er zal moeten uitzien.
Onze pensioenbedragen zijn voor 100%
gegarandeerd, wat betekent dat er niet gekort zal
worden. En of die situatie gehandhaafd zal
blijven? Wij als bestuur hebben een duidelijke
mening hoe e.e.a. uitgevoerd zou moeten worden,
maar wehkamp.nl zelf zal uiteindelijk de beslissing
nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

PC ledenadministratie

Zoals u al is medegedeeld op de ledenvergadering
hebben wij een pakket aangeschaft waarmee wij
onze ledenadministratie geautomatiseerd kunnen
uitvoeren.
Dat pakket heeft ook een financiële module.
Daarmee kunnen wij met bijna 1 druk op de knop
de contributiebijdragen geheel geautomatiseerd
innen. Bijzonder handig en gemakkelijk voor onze
penningmeester.
Aangezien toch een vrij groot gedeelte van onze
leden niet gekozen heeft voor automatische
incasso, willen wij hen toch vragen voor deze wijze
van betaling te kiezen.
Een verzoek daartoe kunt u richten aan Hans
Haasjes die e.e.a. verder met u zal afwikkelen.

NVOG.

De NVOG, de Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden.
Wij hebben er over verteld dat wij kandidaat lid
zijn geworden. Inmiddels is al actief aan
vergaderingen deelgenomen met
vertegenwoordigers vanuit bedrijven/organisaties
die ook een zogenaamde Direct Verzekerde
Regeling kennen.
De situatie in Nederland is zo dat het overgrote
deel van de gepensioneerden pensioen ontvangen
van een bedrijfspensioenfonds (bijvoorbeeld het
ABP (ambtenaren) en PMT (metaal).
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Een tot nu toe veel kleiner aantal heeft de
pensioengelden ondergebracht bij een
verzekeraar, zoals wehkamp.nl dat heeft gedaan.
Wij hopen wat meer inzicht te krijgen in onze
gemeenschappelijke doelen en of daar een
definitief lidmaatschap van onze vereniging bij
past.

Loonheffing etc.

Tijdens de laatste ledenvergadering is o.a. een
vraag gesteld hoe het eigenlijk zit met de
loonheffing en de heffingskorting in relatie tot het
pensioen.
Wij hebben nog geen uitsluitsel ontvangen welke
regels Nat. Ned. nu precies hanteert bij verzoeken
om loonheffingskorting niet toe te passen en of
men op verzoek de loonheffing wil toepassen naar
een hoger belastingtarief.
Als dit wel mogelijk is betekent het minder
bijbetalen bij de aanslag inkomstenbelasting.
Hieronder treft u al wel een algemene tekst aan
over Loonheffing, Inkomensafhankelijke premie
Zorgverzekering en Loonheffingskorting:
Als u met pensioen gaat, betaalt u een aantal
premies niet meer. Op uw pensioenuitkering wordt
nog wel ingehouden:
• Loonheffing (bestaat uit loonbelasting en
premie Volksverzekeringen)
• Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering
• Loonheffingskorting
Als u 65 jaar of ouder bent, houdt de
pensioenverzekeraar bij het inhouden van de
loonheffing wel of geen rekening met
loonheffingskorting. De Sociale
Verzekeringsbank houdt hier rekening mee bij
de berekening van uw AOW-uitkering.
Belangrijk: Loonheffingskorting kan maar bij 1
instantie toegepast worden.

Vacature / hulp gevraagd.

Wij hebben, als amateurtjes, althans niemand van
ons heeft een grafische achtergrond, getracht deze
Nieuwsbrief weer in elkaar te knutselen; heel veel
werk voor ons als leken. Als bestuur vragen wij ons
af er misschien onder onze leden mensen zijn die
wel een grafische achtergrond hebben en ons
mogelijk willen helpen bij het redigeren van de
volgende Nieuwsbrieven. Zo ja, een berichtje aan
onze secretaris zou ons zeer welkom zijn.
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De Hessenpoort.

Voor de meesten onder ons (Zwollenaren althans),
is dit een bekend, nieuw industriegebied. Vanuit
Zwolle richting het noorden en dus ook richting
Dedemsvaart. Daar waar binnenkort een vestiging
komt van Ikea, zal ook het nieuwe logistieke
centrum van Wehkamp gebouwd gaan worden.
In zowel de regionale als landelijke media zijn al
zeer positieve berichten verschenen, het wordt per
slot van rekening het grootste distributiecentrum
ter wereld van een e commerce bedrijf.
Wij hopen op de eerstkomende ledenvergadering
u meer over deze gigantische operatie te kunnen
vertellen en misschien wel iets te laten zien.

Eerstkomende ledenvergadering.

Zoals bij het kopje “Jaarvergadering 2013” al is
aangegeven is ervoor gekozen om de
ledenvergadering jaarlijks tegen het eind van
maart te laten plaatsvinden
U kunt alvast in uw agenda noteren: donderdag 27
maart 2014, aanvang 15.00 uur, in Zwolle de
ledenvergadering van de Vereniging
Gepensioneerden wehkamp.nl. Ruim voor aanvang
van de vergadering zult u de agenda van ons
ontvangen.

Meer Nieuws

19 april 2013 - Online retailgroep RFS Holland
Holding BV (RFS) sluit op basis van de voorlopige
cijfers het boekjaar, dat is geëindigd op 31 maart
2013, af met een omzet van € 590 miljoen, een
stijging met 8%.
De webverkopen van RFS, (de totale online-omzet
van wehkamp.nl, Create2fit en Fonq inclusief de
online-omzet van de strategische allianties) stegen
in lijn met de markt met 12% van € 507 miljoen
naar € 569 miljoen, ondanks de economische crisis
en aanhoudend lage consumentenvertrouwen.
RFS zag het aantal online verkochte producten
toenemen met 17% tot 18 miljoen. Ook het aantal
bezoekers aan de online winkels nam verder toe
met ruim 7% naar 147 miljoen op jaarbasis. De
verkoop via mobiel (smartphone en tablet) is
inmiddels goed voor 22% van de totale onlineomzet. In het vorige boekjaar was dit nog 7%.
De marges stonden licht onder druk als gevolg van
een competitief prijsbeleid. Daarnaast is er fors
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geïnvesteerd in de positionering van wehkamp.nl
en geïnvesteerd in de internationale groei van
Fonq.
De EBITDA van de online retailactiviteiten groeide
licht. De EBITDA van financieel dienstverlener
Lacent kwam aanzienlijk lager uit door
noodzakelijke voorzieningen en afschrijvingen op
de debiteuren. Als gevolg hiervan lag de EBITDA
van RFS 15% lager ten opzichte van het boekjaar
daarvoor en kwam uit op € 51 miljoen.
RFS verwacht in het boekjaar 2013/2014 een groei
van omzet en resultaat te realiseren.
wehkamp.nl, marktleider in online winkelen,
realiseerde dubbeldigit omzetgroei met haar
belevingswerelden Mode, - Huis, Tuin & klussen, Electronica, entertainment & huishoudapparatuur
,- Sport & Vrije Tijd en Mooi & Gezond.
De aantrekkelijkheid van wehkamp.nl als dé Alocatie op het web werd nog eens versterkt door
de nieuwe strategische samenwerkingen die
zijn aangegaan met modelabels Mango, Sacha,
Didi, Steps, Superstar, WE-Fashion en Manfield
maar ook met Unilever en Koninklijke Siebel
Juweliers. Een aantal toonaangevende
internationale merken zullen zich later dit jaar nog
aansluiten.
Create2fit, dat acht gespecialiseerde
internetwinkels exploiteert, realiseerde groei met
uitzondering van plasmadiscounter.nl. Naast de
economische crisis en het lage
consumentenvertrouwen speelt hier ook de
verzadigde tv-markt een rol.
Fonq, met meer dan honderdtwintig eigen nichewebwinkels op het gebied van wonen, koken, tuin,
design, cadeaus en wellness, realiseerde een
aanzienlijke groei door verhoogde
marketinginspanningen en succesvolle groei in het
buitenland met name in België, Duitsland en
Frankrijk.
Bij Lacent liep de omzet terug door een
aanscherping van het acceptatiebeleid voor
debiteuren. In combinatie met getroffen
voorzieningen en afschrijvingen op debiteuren liep
het resultaat aanzienlijk terug.
Paul Nijhof, CEO van RFS Holland Holding (RFS):
“We hebben het afgelopen jaar opnieuw flink
geïnvesteerd in onze merken wehkamp.nl, Fonq en
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Create2fit, in private label, en in verdere
verbetering van onze dienstverlening door een
aantal nieuwe innovaties zoals de foto- en video
studio’s bij wehkamp.nl maar ook door de
toevoeging van aantrekkelijke merken.
En dat blijven we doen. Ik verwacht dat we dit
boekjaar onze groei in ieder geval op hetzelfde
niveau voortzetten.”
(bron: wehkamp.nl reporter)

Interview: ex-ceo RFS Holland Holding Paul Nijhof
‘Best wel pittig’. Zo omschrijft José Helbers,
personal assistent van Paul Nijhof, de reactie van
de medewerkers toen Nijhof op 6 mei jongstleden
zijn vertrek als ceo van RFS Holland Holding
kenbaar maakte. Eind juni trok de man die bij
wehkamp.nl voor het kantoorpersoneel het in- en
uitklokken afschafte, voor het laatst zelf de deur
van zijn kantoor achter zich dicht. “Mijn vertrek
komt op het juiste moment. Voor mezelf én voor
RFS Holland Holding.”
Met Nijhof vertrekt een manager die zeer geliefd is
onder de medewerkers van RFS in Zwolle. Sinds
2007, toen hij aantrad als ceo, gaf hij richting aan
een spraakmakende metamorfose van het
belangrijkste merk Wehkamp, dat hij veranderde
van een ietwat stoffige papieren catalogusretailer
in het dynamische ‘online powerhouse’ dat
wehkamp.nl nu is.
Waar Nijhof er extern in is geslaagd om – zoals hij
het zelf omschrijft – “de inspiratie, sfeer en
verleiding van de fysieke winkels door te vertalen
naar online”, creëerde hij intern bij deze online
pure player juist een bedrijfscultuur waarbij
persoonlijke contacten en betrokkenheid
belangrijk zijn.
Geen cultuur van controle waarvoor het in- en
uitklokken exemplarisch is, maar een cultuur van
commitment. Samenwerking staat centraal en
medewerkers krijgen de vrijheid om hun werk zelf
in te richten. Het bleek aan te slaan en vormde de
basis voor de in alle opzichten geslaagde
transformatie van wehkamp.nl.
( met dank aan EtailTrends.)
08 augustus 2013 – De Raad van Commissarissen
van RFS Holland Holding BV (RFS) maakt hierbij
bekend dat zij voornemens is de heer Gert van de
Weerdhof te benoemen tot CEO van RFS Holland
Holding en CEO van wehkamp.nl met ingang van 9
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september aanstaande.
Gert van de Weerdhof (47) was tot eind juli
werkzaam als Chief Retail Officer bij Esprit.
Voordien was hij 6 jaar actief binnen Pearle Europe
waarin hij functies bekleedde als Vice President en
CEO. Hij startte zijn carrière in de FMCG industrie.
Gert van de Weerdhof rapporteert als CEO
rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen van
RFS. Hij werkt binnen de RFS directie nauw samen
met de Chief Financial Officer, Pieter Verboom.
Ad Scheepbouwer, voorzitter van de Raad van
Commissarissen van RFS Holland Holding BV: “Wij
zijn bijzonder verheugd dat wij Gert van de
Weerdhof bereid hebben gevonden om RFS en
wehkamp.nl te gaan leiden. Wij zijn ervan
overtuigd dat hij, met zijn kennis en ervaring, een
belangrijke rol zal spelen bij het realiseren van
onze groeistrategie.”
De Centrale Ondernemingsraad van RFS Holland
Holding B.V. heeft positief geadviseerd over de
benoeming van de heer Van de Weerdhof. De
voorgenomen benoeming tot CEO RFS is ter
goedkeuring voorgelegd aan de AFM.
RFS Holland Holding B.V. (RFS) is de
houdstermaatschappij van wehkamp.nl, Lacent
B.V., Create2fit en Fonq.nl. De onderneming is een
van de marktleiders op het gebied van online
winkelen in Nederland. Bij RFS Holland Holding
B.V., met een jaaromzet van € 590 miljoen, werken
ruim 800 mensen. De onderneming is de afgelopen
jaren flink gegroeid. De strategie van RFS is gericht
op het uitbouwen van haar leidende positie in
online-winkelen door organische groei van de
bestaande formules, acquisities en het aangaan
van strategische allianties met gerenommeerde
retailers.
(bron wehkamp.nl reporter)

Slot

Wij hopen dat deze nieuwsbrief (opnieuw) in de
smaak zal vallen en wij hopen u in maart weer te
treffen op onze ledenvergadering.
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Taakverdeling bestuur:
Gert Huijgen
Jan Pieterman
Hans Haasjes
Herman Okken
Rien van Osch

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester
: lid
: lid

Verenigingsgegevens

De Vereniging Gepensioneerden wehkamp.nl is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 55219748.
Bankgegevens: rekeningnummer 3242.21.851 bij
de Rabo Bank Zwolle.
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