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VERENIGING 
GEPENSIONEERDEN  
wehkamp.nl 
  

Onderwerp  : Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering.  

Datum                 : 9 april 2015, LSC in Zwolle.  

  

1. Opening.  

Gert Huijgen, voorzitter van onze vereniging, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

in het nieuwe Logistiek Service Centrum.  Het eerste gedeelte van deze ledenvergadering kent, i.v.m. 

het te bespreken onderwerp, een besloten karakter. De vertegenwoordiging van RFS zal later 

aansluiten. 

   

2. Ontwikkelingen pensioencontract.  

 
Aan de aanwezige leden wordt een nota overhandigd waarin op chronologische wijze het tot stand 
komen van de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2015  wordt uiteengezet (het document is 
toegevoegd). Gert benadert dit proces vanuit het gezichtspunt van de gepensioneerden.  
Wat betekent  deze nieuwe situatie voor ons? Er is derhalve niet gekeken naar de consequenties voor 
de actieven (zij die nu in loondienst zijn bij RFS/ Wehkamp). Conclusie is dat wij er nog steeds niet uit 
zijn.  
 
Als bestuur vinden wij dat de directie van RFS een “sterfhuisconstructie” voor  onze pensioenen 
achterlaat bij Nationale Nederlanden, door geen nieuw contract af te sluiten.  Ook heeft het bestuur 
grote moeite met het feit dat er vanuit RFS nagenoeg geen inspraak meer is over de wijze van beleggen 
van het pensioenkapitaal dat is opgebouwd bij Nationale Nederlanden. Wel is het zo dat onze 
pensioenen voor 100% gegarandeerd blijven; echter prijsindexaties waren en zijn niet gegarandeerd. 
De verwachting van RFS is dat prijsindexaties in de toekomst ook niet meer zullen plaatsvinden. Op dit 
moment is RFS nog wel in gesprek met de Belastingdienst om te bekijken of het per 31 december 2014 
beschikbare saldo van de indexatie pot  in één keer mag worden gebruikt voor verhoging van de 
pensioenen. Dat is overigens een uitvloeisel van een artikel dat is opgenomen in het contract met 
Nationale Nederlanden, waar echter in het verleden niet is gekeken naar belastingtechnische 
haalbaarheid. Het bestuur heeft RFS gewezen op de verplichting tot het in één keer verhogen van de 
pensioenen zoals hiervoor is aangegeven.  
 
Vanaf 1 januari 2015 komen door het achterlaten van het contract veel meer kosten ten laste van 
uiteindelijk de indexatie pot, zodat daardoor de kans op indexering nog weer kleiner wordt  en 
daarmee van de gepensioneerden. Er ontstaat een voordeel voor de nog in dienst zijnde werknemers, 
volgens RFS uit solidariteit van de gepensioneerden.    
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De uiteenzetting leidt tot diverse vragen die door Gert worden beantwoord. 
Hij geeft ook aan dat het bestuur van plan is om een laatste advies te vragen aan een gerenommeerd 
adviesbureau. Ook de vergadering staat achter dit voornemen; we zullen om aanvullend budget gaan 
vragen bij RFS.  Voorts zullen een delegatie van het bestuur en de leden, die nog steeds lid zijn van de 
FNV, met deze organisatie gaan overleggen of er nog vanuit deze discipline stappen ondernomen 
kunnen worden om in ieder geval afscheid te kunnen nemen van de sterfhuisconstructie. 
Via de Nieuwsbrief zullen de leden verder op de hoogte gebracht worden van verdere 
ontwikkelingen. 
 
 

3. Verslag vorige ledenvergadering.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat het verslag wordt goedgekeurd. 

   

4. Jaarverslag.  

Er zijn geen op- of aanmerking op het verslag zodat het verslag, onder dankzegging naar de secretaris, 

wordt goedgekeurd.  

 

5. Financieel verslag 2014. 

Het financieel verslag is bij de agenda meegezonden en er zijn vanuit de vergadering geen op- of 

aanmerkingen. De kascontrolecommissie heeft de stukken bestudeert en bij monde van Jan Hofhuis 

wordt aan de ledenvergadering gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid. De vergadering stemt daarmee in. 

Hans Haasjes bedankt Attie van Hoek voor haar inzet als kascontrolecommissielid de afgelopen 3 jaar. 

Conform het Huishoudelijk Reglement is zij aftredend. Het bestuur draagt als haar opvolger Abel 

Koopman voor, die met instemming van de vergadering gekozen wordt als nieuw 

kascontrolecommissielid. 

 

6. Bestuursverkiezing.  

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld voor de vacatures van penningmeester en lid van 

het bestuur, worden Hans Haasjes als penningmeester en Herman Okken als lid, opnieuw voor een 

periode van 4 jaar benoemd tot bestuursleden. 

 

7. Wehkamp informatie.  

Sandra Kinds neemt de vergadering mee in het tot stand komen van het nieuwe pensioencontract, 

maar dan vanuit de visie van RFS. Zij schetst daarbij de volgende aspecten:  
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- Aanleiding voor een nieuw contract. 

- Marktontwikkelingen. 

- Wijziging wetgeving per 01-01-2015. 

- Uitgangspunten voor het tot stand komen van een nieuw contract. 

- De voorbereiding 

- De hoofdlijnen van de scenario analyse van Deloitte 

- De nieuwe pensioensituatie per 01-01-2015 en 

- De afronding met ons bestuur. 

Als bijlage bij dit verslag treft u de sheets die Sandra gebruikt heeft tijdens de presentatie. 

 

8. Rondvraag.  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

  

9. Presentatie Andries van Daalen.  

Als projectleider voor de realisatie van het nieuwe Logistieke Service Centre neemt Andries van Daalen 

ons in vogelvlucht mee naar de ontwikkelingen m.b.t. het tot stand komen van de nieuwbouw waarin 

we ons nu bevinden. Duizelingwekkende cijfers onderbouwen zijn boeiende betoog. Als voorbeeld: er 

zijn in totaal 473.000 pick locaties, 8.000 palletlocaties en 2,5 kilometer hanggoed locaties en, 30 

minuten na het invoeren van een klantorder is deze verzend gereed. Als bijlage zijn toegevoegd de 

sheets die Andries gebruikt heeft tijdens zijn presentatie. 

Na zijn presentatie worden de aanwezigen door het nieuwe centrum rondgeleid. Dan pas ook wordt 

de enorme ruimte echt zichtbaar. Velen zullen benieuwd zijn naar hoe e.e.a. in productie omgeving er 

uit zal gaan zien. Mogelijk volgend jaar? 

 

10. Slot. 

Aan het slot van de rondleiding worden de leden van de vereniging nog een drankje en de traditionele 

broodje kroket aangeboden door RFS (onder dankzegging aan de organisatie). 


