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Inleiding		
Op	de	valreep	van	het	jaar	ontvangt	u	Nieuwsbrief	
6	met	veel	informatie	over	de	aanloop	naar	de	
wijzigingen	in	de	pensioen	per	1	januari	2015.	Wij	
houden	u	op	de	hoogte.		
Graag	vragen	wij	ook	uw	attentie	voor	de	oproep	
bij	Juridisch	advies.		
		
De	ontboezemingen	van	Klaas	Ballast	in	het	vorige	
nummer	hebben	herkenning	en	leuke	reacties	
opgeleverd,	in	het	volgende	nummer	meer	
hierover.				
Wij	wensen	u	fijne	feestdagen	en	een	voorspoedig	
en	vooral	gezond	2015.		
		

	
	Wijzigingen	pensioen	per	1	januari	2015			
In	de	vorige	nieuwsbrief	kon	u	al	iets	lezen	over	
een	nieuw	pensioencontract	vanaf	2015.	Om	het	
verloop	van	de	behandeling	van	het	onderwerp	
goed	te	kunnen	schetsen	beginnen	we	met	het	
herhalen	van	deze	teksten.		
Uit	het	verslag	van	onze	jaarvergadering	op	27	
maart	jl.	:							
Sandra	Kinds	geeft	aan	dat	wij	als	vereniging	
nauw	betrokken	zullen	worden	bij	de	
ontwikkelingen	m.b.t.	het	nieuwe	
pensioencontract;	dit	in	samenwerking	met	de	
pensioencommissie	van	de	Ondernemingsraad.	
Voor	wehkamp.nl	zou	e.e.a.	wel	gaan	betekenen	
dat	de	af	te	dragen	premie	fors	zou	stijgen	t.o.v.	
het	huidige	contract	als	de	voorwaarden	gelijk	
zouden	blijven.			
		
Onder	de	kop	“Nieuw	pensioencontract”	kon	u	
het	volgende	lezen:		
In	het	gesprek	op	7	juli	met	de	manager	HR	en	de	
pensioencommissie	van	de	OR	is	ook	gesproken	
over	het	tijdspad	richting	het	nieuwe	contract	per	
1	januari	2015.	Manager	Sandra	Kinds	vertelde	
dat	er	al	veel	voorwerk	is	gedaan.	Na	de	
zomervakanties	komen	de	concrete	zaken	aan	de	
orde.				

Uit	de	woorden	van	de	heer	Molenaar,	bestuurslid	
NVOG,	tijdens	de	jaarvergadering,	concluderen	we	
dat	ons	huidig	contract	met	pensioenverzekeraar	
Nationale	Nederlanden	een	prima	contract	is.	Wij	
spreken	dan	ook	de	hoop	uit	dat	een	en	ander	per		
1	januari	2015	op	dezelfde	voet	gecontinueerd	kan	
worden.		
		
		
		
Half	oktober	heeft	Sandra	Kinds	met	het	bestuur	
het	rapport	doorgenomen,	uitgebracht	door	de		
door	RFS	Holland	Holding	(RFS)	ingeschakelde	
adviseurs.	Daarin	werd	inderdaad	de	teneur		
bevestigd	die	zij	ook	in	de	jaarvergadering	had	
aangegeven:	een	forse	stijging	van	de	af	te	dragen	
premie	bij	gelijkblijvende	voorwaarden.	Het	
bestuur	heeft	vervolgens	een	fors	aantal	vragen	
geformuleerd	waarop	antwoord	is	ontvangen.			
		
In		een	memo		d.d.	19	november	heeft	RFS	
formeel	aan	de	vereniging	gevraagd	positief		
advies	uit	te	brengen	over	het	voorgenomen	
besluit.	Met	een	memo	d.d.	1	december	jl.	is	nog	
een	aanvulling	toegevoegd.	Het	voorgenomen	
besluit	komt	er	op	neer	dat	de	opgebouwde	
pensioenaanspraken	t/m	december	2014	van	alle	
medewerkers	en	gepensioneerden	en	slapers		
verzekerd	blijven	bij	Nationale	Nederlanden.				
		
	Op	8	december	jl.	heeft	het	bedrijf	het	volgende	
bericht	gepubliceerd	op	het	intranet	van	
wehkamp.nl:		
Met	ingang	van	1	januari	verandert	er	het	nodige	
op	het	gebied	van	pensioen	als	gevolg	van	
gewijzigde	wetgeving	en	het	aflopen	van	het	
pensioencontract	met	Nationale	Nederlanden.	In	
de	afgelopen	maanden	is	er	intensief	gekeken	naar	
de	verschillende	mogelijkheden	om	dit	goed	te	
regelen,	onder	begeleiding	van	extern	adviseur	
Deloitte	en	in	nauw	overleg	met	de	GOR.			Er	zijn	
verschillende	scenario’s	onderzocht,	zoals	het	
continueren	van	een	verzekerd	contract	bij	
Nationale	Nederlanden	of	een	andere	verzekeraar,	
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of	het	onderbrengen	van	de	nieuwe	
pensioenaanspraken	bij	het		
Bedrijfstakpensioenfonds	voor	de	Detailhandel.		In	
alle	gevallen	blijven	de	opgebouwde	
pensioenaanspraken	t/m	december	2014	van	alle	
medewerkers	en	gepensioneerden	verzekerd	bij	
Nationale	Nederlanden.		Inmiddels	is	er	sprake	van	
een	formeel	instemmingsverzoek	aan	de	GOR,	
zodra	dit	volledig	is	afgerond	zullen	we	jullie	nader	
informeren	over	de	definitieve	pensioensituatie	
vanaf	1	januari	2015.		
		 		 		 		 		 													>>>	
Op	 3	 december	 zijn	 de	memo’s,	 het	 rapport	 ,	 de	
ontvangen	antwoorden	plus	hierna	nieuw	gerezen	
vragen	 doorgenomen	 in	 een	 gesprek	met	 Sandra	
Kinds,	 de	 externe	 adviseur	 van	 RFS	 en	 de	
pensioencommissie	van	de	Gemeenschappelijke		
OndernemingsRaad	(GOR)				
		
Plezierig	is	te	melden	dat	het	bedrijf	het	ons	
financieel	mogelijk	heeft	gemaakt	ook	een	beroep	
te	kunnen	doen	op	een	extern	adviseur.		
Door	de	contacten	de	we	regelmatig	met	andere	
verenigingen	van	gepensioneerden	hebben,	
verenigd	in	de	NVOG,	hebben	we	de	heer	Eric	
Frans	gevraagd	ons	bij	te	staan.			
		
De	heer	Frans	heeft	een	conceptmemo	opgesteld	
met	vragen,	opmerkingen	en	voorstellen	richting	
RFS.		
Het	concept	is	op	11	december	uitgebreid	met	de	
heer	Frans	besproken	door	ons	bestuur	en	de	
pensioencommissie	van	de	GOR.					
		
Dinsdagmorgen	16	december	is	de	definitieve	
versie	aan	RFS	gezonden.		
Mede	op	basis	van	de	antwoorden	op	de	memo	
zullen	we	al	of	niet	een	positief	advies	geven	over	
de	voorgestelde	wijzigingen	per	1	januari	2015.			
		
Juridisch	advies		
Zoals	al	eerder	aangegeven	wisselen	we	via	de	
NVOG		regelmatig	informatie	uit	met	
zusterverenigingen.	Een	advies	is	dat	bij	wijzingen	
van	een	pensioenregeling	het	gewenst	kan	zijn	
juridisch	advies	in	te	winnen.	Financieel	kan	dit	in	
de	papieren	lopen,	en	dat	is	qua	contributie	
onmogelijk.	Twee	bestuursleden	zijn	lid	van	het	

FNV	en	kunnen	daardoor	zo	nodig		een	beroep	
doen	op	rechtshulp.		
		
Onze	vraag	is:	zijn	er	meer	leden	lid	van	het	FNV?	
Zo	ja,	zou	u	dat	bij	ons	(de	secretaris)		willen	
melden?	Ook	meldingen	over	het	op	andere	
wijze,	vakbond,	etcetera,	kunnen	inroepen	van	
juridisch	advies	zijn	welkom.		

Indexatie	(toeslagverlening)		
Dat	was	even	met	de	wenkbrauwen	fronsen	of	
een	gat	in	de	lucht	springen	toen	de	brieven	over	
de	indexering	op	de	mat	vielen.	Andere	
percentages	dan	in	de	vorige	nieuwsbrief	
genoemd	of	zelfs	aanpassing	volgens	de	regels	
geldend	voor	de	directie.		
Gelukkig	zijn	de	fouten	snel	hersteld	met	een	
excuus	en	de	juiste	percentages.		Helaas	zijn	
de	brieven,	en	ook	de	aanpassingen		van		de	
pensioenbedragen	dit	jaar	weer	aan	de	late	
kant.		
Wilt	u	e.e.a.	nog	eens	nagaan?	Neem	de	vorige	
nieuwsbrief	erbij.					
		

	
	BESTUUR		
Gert	Huijgen			 		 :	voorzitter			
Jan	Pieterman				 :	secretaris		
Hans	Haasjes				 :	penningmeester		
Herman	Okken			 :	lid		
Yvonne	Hiddinga		 :	lid		
		

	
VOOR	VRAGEN	&	OPMERKINGEN	over:		
Pensioenzaken:			
Gert	Huijgen		
Aardenburg	40,	7906DD	Hoogeveen			
Telefoon:	0528	263737			
E-mail:	huijgen@home.nl			
		
Financiële	zaken	en	ledenadministratie:	Hans	
Haasjes			
Roerdomplaan	49,	7905	EC	Hoogeveen		
Telefoon:	0528	272899			
E-mail:	haasjes@planet.nl		
		
Overige	zaken:			
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Jan	Pieterman		
Telefoon:	038-4218943			
Meester	Koolenweg	21,	8042GB	Zwolle			
E-mail:	jpieterman@planet.nl		
		

	
Vragen	aan	Nationale	Nederlanden?		
• Klantcontactcenter,	bereikbaar	op	werkdagen	

van	08.00	tot	17.30	uur	op	telefoonnummer		
088	663	60	00	(lokaal	tarief),			

• Via	de	contactmogelijkheden	op	NN.nl	>>>	
Particulier	>>>	Pensioen:	aan	de	rechterzijde	
van	deze	pagina.			

• Via	e-mail:	pensioen@nn.nl.		
	

Verenigingsgegevens:		
• De	Vereniging	Gepensioneerden	wehkamp.nl	

is	ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	
onder	nummer	55219748.		

• Rekeningnummer:	3242.21.851	RABO	Bank		
Zwolle	(IBAN:NL93RABO0324221851)		

		
Nieuwsbrief	62,	2014	

woensdag	17	december	2014.		

Hieronder	de	tekst	van	een	persbericht,	dat	vandaag	is	
gepubliceerd.		

Pensioenperspectief	ouderen	én	werkenden	
verdampt		
Volgende	parlementaire	enquête	zal	gaan	over	
pensioenen		

De	ouderenorganisaties	KNVG,	NVOG	en	CSO	
verwachten	al	over	enkele	jaren	een	
parlementaire	enquête	over	de	gang	van	zaken	
rond	de	pensioenvoorstellen	van	staatssecretaris	
Klijnsma	van	Sociale	Zaken,	die	gisteren	door	de	
Eerste	Kamer	zijn	aangenomen.		

	Zodra	tot	de	werkenden	van	nu	doordringt	dat	
hun	pensioenen	-	ondanks	de	overvolle	
pensioenpotten	-	veel	lager	zullen	zijn	dan	
verwacht,	zal	grote	maatschappelijke	onrust	

ontstaan.	Men	zal	zich	afvragen	hoe	deze	
wetgeving	gebaseerd	kon	worden	op	
vertrouwelijke	cijfers	van	CPB	en	in	ging	tegen	alle	
adviezen	van	de	pensioenfondsen,	de	
vakbeweging	en	de	ouderenorganisaties.		

	Zowel	werkenden,	gepensioneerden	als	de	
economie	als	geheel	zullen	schade	oplopen	van	de	
opbouw	van	overdreven	hoge	buffers	bij	de	
pensioenfondsen.		Het	is	schrijnend	dat	de	
beleggingsmachinerie	succesvol	draait	en	
degenen	die	hun	loon	hebben	ingebracht	
onvoldoende	meedelen	in	de	hoge	rendementen.	
Sinds	het	begin	van	de	financiële	crisis	stromen	de	
pensioenpotten	over	dankzij	een	gemiddeld	
beleggingsrendement	van	7%,	terwijl	de	
pensioenen	achter	blijven	vanwege	de	kunstmatig	
lage	rekenrente	en	de	strengere	spelregels	voor	
aanpassing	van	de	uitkeringen	aan	de	inflatie.		

Tijdens	het	debat	in	de	Eerste	Kamer	is	
vastgesteld	dat	de	premies	die	werkenden	
betalen	niet	kostendekkend	zijn.	Daardoor	vloeit	
geld	dat	door	gepensioneerden	bijeen	is	gebracht	
naar	de	pensioenaanspraken	van	werkenden.			

Tezamen	met	de	voortdurend	strengere	
solvabiliteitseisen	die	aan	pensioenfondsen	
gesteld	worden,	betekent	dit	dat	de	
pensioenuitkeringen	in	de	loop	van	de	komende	
tien	jaar	tot	tientallen	procenten	dalen	in	
koopkracht	wegens	niet-indexering.			

De	ouderenorganisaties	zijn	daarnaast	
verontwaardigd	over	de	voortgaande	aanslag	op	
de	inkomens	van	ouderen.	De	maatregelen	die	
speciaal	ouderen	treffen	stapelen	zich	jaar	na	jaar	
op.			

Door	de	jongste	pensioenmaatregelen	van	
staatssecretaris	Klijnsma	kunnen	alle	
gepensioneerden	indexering	van	hun	pensioen	
voor	de	rest	van	hun	leven	vergeten.	Anders	
gezegd:	gepensioneerden	worden	vanaf	nu	jaar	
na	jaar	armer.		
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RFS	Holland	Holding	boekt	minder	winst	en	
omzet	in	boekjaar	april	2013/maart	2014		

21-10-2014			

De	omzet	kwam	dit	jaar	uit	op	498,1	miljoen	euro,	
tegen	501,5	miljoen	euro	vorig	jaar.	Het	is	voor	
het	eerst	in	negen	jaar	tijd	dat	het	concern	een	
omzetdaling	noteert.			

Het	operationele	resultaat	daalde	met	32	procent	
naar	29	miljoen	euro.			

De	aandeelhouders	hebben	net	als	vorig	jaar	een	
flink	dividend	ontvangen.	Waar	zij	vorig	jaar	vijftig	
miljoen	euro	kregen,	is	er	dit	jaar	veertig	miljoen	
euro	uitgekeerd.			

Hiervoor	heeft	het	concern	in	september	2013	
een	leenfaciliteit	van	honderd	miljoen	euro	
afgesloten.	Dat	wordt	ook	gebruikt	voor	de	bouw	
van	het	nieuwe	distributiecentrum	in	Zwolle.			
Naast	de	rapportage	op	basis	van	de	International		
Financial	Reporting	Standards	gebruikt	RFS	
Holland	Holding	in	het	jaarverslag	een	eigen	wijze	
van	rapporteren.			

In	deze	benadering	rekent	het	concern	de	
geboekte	omzet	via	alliantiepartijen	mee.	Volgens	
deze	opzet	kwam	de	omzet	afgelopen	boekjaar	
hoger	uit	dan	in	het	vorige	jaar.			

Financieel	directeur	Pieter	Verboom	heeft	naar	
eigen	zeggen	voor	deze	benadering	gekozen	
‘omdat	het	bedrijf	wordt	gestuurd	op	die	getallen.		
Niet	op	de	puur	boekhoudkundige	cijfers.’		

(Bron:	retailnews/Het	Financieele	Dagblad)		
		
		

	
		
		
		
		
		
		
		
		

RFS	Holland	Holding	ziet	omzet	stijgen		
16/10/2014		
		
RFS	Holland	Holding	heeft	in	de	eerste	helft	van	
zijn	boekjaar	een	omzetstijging	van	zeven	procent	
laten	optekenen.	Grootste	stijger	binnen	de	groep	
boven	o.a.	Wehkamp	was	Fonq.		
Create2Fit	krijgt	terugslag		
		
Bij	Fonq	lag	de	omzet	maar	liefst	een	kwart	hoger	
dan	een	jaar	eerder.	Ook	bij	Wehkamp	was	er	een	
positief	resultaat	(+9%),	maar	Create2Fit	kon	die	
trend	echter	niet	volgen:	daar	viel	de	omzet	met	
16%	terug	door	de	sluiting	van	een	aantal	
webshops.	Op	termijn	moeten	die	wel	zorgen	
voor	een	grotere	winstgevendheid	bij	Create2Fit.		
			
De	totale	omzet	van	RFS	Holland	Holding	kwam	
uiteindelijk	uit	op	353	miljoen	euro,	7%	meer	dan	
in	de	eerste	helft	van	het	vorige	boekjaar.	De	
totale	bedrijfswinst	kwam	zelfs	21%	hoger	uit:	
volgens	CEO	Gert	van	de	Weerdhof	beginnen	de	
op	groei	gerichte	investeringen	hun	vruchten	af	te	
werpen.		
		
(Gepubliceerd	in	m-Tail)		
		
	


