
   

Klachten en geschillen 

1. Een klacht is een uiting van ongenoegen door een deelnemer, gewezen deelnemer 

of pensioengerechtigde over de uitlegging, toepassing en uitvoering van de 

bepalingen van deze statuten of het pensioenreglement van de stichting. 

2. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de stichting. 

3. De directie beslist binnen zes weken schriftelijk op de klacht. Deze termijn kan ten 

hoogste met een maal zes weken worden verlengd indien dit naar oordeel van de 

directie vereist is. Het besluit van de directie op de klacht wordt direct nadat het 

is genomen ter kennis gebracht aan betrokkene.  

4. Bij afwijzing van de klacht of wanneer de directie op de klacht niet binnen de 

voorgeschreven termijn een besluit heeft genomen, heeft de deelnemer, gewezen 

deelnemer of pensioengerechtigde de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij het 

bestuur van de stichting. Het bezwaar dient schriftelijk bij het bestuur te worden 

ingediend binnen zes weken nadat het besluit van de directie is ontvangen dan 

wel nadat de termijn als bedoeld in het derde lid is verlopen. Een bezwaar als 

bedoeld in dit lid wordt aangemerkt als een geschil. 

5. Het bestuur neemt binnen zes weken nadat het geschil is ontvangen, een 

schriftelijk besluit op het geschil. Het besluit van het bestuur wordt direct nadat 

het is genomen ter kennis gebracht aan betrokkene. 

6. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde het niet eens is 

met het besluit van het bestuur dan wel het bestuur niet binnen de 

voorgeschreven termijn een besluit heeft genomen, zal het geschil worden 

onderworpen aan een voor de geschilhebbende partijen bindend advies. 

7. Dit bindend advies zal, na verhoor van de betrokken partijen, schriftelijk worden 

gegeven door de Ombudsman Pensioenen en wel op verzoek van de meest gerede 

partij. Dit verzoek zal schriftelijk worden gedaan met een korte weergave van het 

geschil.  

8. Van het verzoekschrift moet gelijktijdig een afschrift aan de wederpartij worden 

gezonden. Deze is bevoegd door haar eventueel nodig geachte correcties in de 

weergave van het geschil aan genoemd instituut te doen toekomen. Een afschrift 

hiervan moet gelijktijdig aan de wederpartij worden gezonden.  

9. De Ombudsman Pensioenen zal tevens bindend vaststellen wie van de partijen of 

voor welk doel ieder der partijen zijn declaratie heeft te voldoen. De Ombudsman 

Pensioenen is gerechtigd voor aanvang van of tijdens zijn werkzaamheden van 

een of ieder van de partijen een depot te verlangen.         


