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1 Begripsbepalingen 
 

Fonds:    Stichting Pensioenfonds Forbo 

Bestuur:  Het bestuur van het pensioenfonds. 

Belanghebbende: De persoon die uit hoofde van de statuten en/of reglementen van het 
fonds rechten kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen aan het 
fonds. 

Besluit:  Een door het bestuur ingenomen schriftelijk standpunt over een 
klacht of geschil. 

Administrateur: Pensioenuitvoerings organisatie, AZL N.V. te Heerlen. 

Geschil: Een geschil in de zin van deze regeling is een verschil van mening 
over de toepassing van de statuten en/of reglementen van het fonds. 

Klacht: Een klacht in de zin van deze regeling is iedere uiting van 
ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening, 
product of dienstverlening door of namens het fonds of de 
administrateur die door de belanghebbende als onjuist wordt ervaren. 
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2 Procedure 
 

2.1 Het pensioenfonds probeert alle deelnemers (actieven, gepensioneerden, gewezen 
deelnemers en nabestaanden) zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen 
dat een deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening of de manier waarop het 
pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Wanneer de deelnemer zo snel mogelijk contact 
opneemt met het fonds kan de klacht vaak eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of 
aanmerkingen zijn welkom. Daarmee helpt de deelnemer het fonds om de dienstverlening 
verder te verbeteren.  

 
2.2 Het bestuur of de administrateur zal te allen tijde eerst met de belanghebbende in 
overleg gaan om de klacht of het geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten en 
geschillen die niet in goed overleg met het bestuur of de administrateur en belanghebbende 
kunnen worden opgelost, dienen door de belanghebbende schriftelijk kenbaar te worden 
gemaakt aan het bestuur. 
 

2.3 Het ondertekende klacht- of geschilschrift zoals beschreven in lid 2 bevat ten minste: 
- de naam en adres van de belanghebbende; 
- de dagtekening; 
- een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht of het geschil. 
 

2.4 Het ontvangst van de klacht of het geschil welke niet in onderling overleg is opgelost 
wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. 

 
2.5 Indien niet is voldaan aan het gestelde in artikel 3 of andere in deze klachten- en 
geschillenregeling gestelde vereisten, kan het bestuur het klacht- of geschilschrift 
onontvankelijk verklaren, mits de belanghebbende de gelegenheid heeft gehad het verzuim 
te herstellen binnen 4 weken na het kenbaar maken van het verzuim aan belanghebbende. 
 

2.6 Het bestuur draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende klachten en 
geschillen alsmede van de besluitvorming. 
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3 Aanmerking klacht of geschil 
 

3.1 Het bestuur is niet verplicht een klacht te behandelen indien deze betrekking heeft 
op een gedraging: 
- waarover eerder een klacht is ingediend en die is behandeld, tenzij nieuwe feiten aan 
 het licht komen; 
- die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 
- waarbij het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedragingen naar het 
 oordeel van het bestuur onvoldoende is. 

3.2 Als klacht in de zin van deze klachten- en geschillenregeling wordt niet aangemerkt 
een klacht die een belanghebbende heeft voortvloeiend uit zijn lidmaatschap van het bestuur 
of het verantwoordingsorgaan. 

 
3.3 Het bestuur is niet verplicht een geschil te behandelen indien dit geschil naar het 
oordeel van het bestuur niet behoort tot de competentie van het fonds of niet onder de 
toepassing van deze klachten- en geschillenregeling te scharen is. 
 
3.4 Wanneer van toepassing, wordt de belanghebbende zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk binnen vier weken, na ontvangst van de klacht of het geschil schriftelijk en 
gemotiveerd in kennis gesteld van het niet in behandeling nemen van de klacht of het 
geschil.  
 
3.5 Het bestuur streeft er naar om binnen een termijn van zes weken ten aanzien van de 
klacht of het geschil een gemotiveerd besluit te nemen. Dit besluit wordt schriftelijk aan de 
belanghebbende kenbaar gemaakt. De belanghebbende wordt ervan in kennis gesteld dat 
eventueel bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit, onder vermelding van de wijze 
waarop dit dient te geschieden.  
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4 Bezwaar 
 

4.1 Indien de belanghebbende zich niet met het in de vorige lid bedoelde besluit van het 
bestuur of administrateur kan verenigen, heeft hij het recht om binnen zes weken een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het bestuur in de dienen. Dit bezwaarschrift bevat een zo 
duidelijk mogelijke omschrijving van de redenen waarom naar het oordeel van klager de 
beslissing op de klacht niet in stand kan blijven.  
 
4.2 Het bestuur geeft binnen acht weken na ontvangst van de klacht een oordeel over de 
vraag of de beslissing op de klacht in redelijkheid genomen had kunnen worden. 
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5 Ombudsman Pensioenen 
 
5.1 Indien de belanghebbende zich niet kan vinden in de uitkomst van de procedure 
zoals genoemd in artikel 4, kan hij zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen (Postbus 
93560, 2509 AN Den Haag).  

 
5.2 Het bestuur acht zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen gehouden, 
tenzij het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. 
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6 Rechter 
 
6.1 Indien de belanghebbende zich niet kan vinden in het advies van de Ombudsman 
Pensioenen, kan hij zich desgewenst met een vordering wenden tot de bevoegde rechter. 
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7 Slotbepaling 
 
7.1 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur. 
 

7.1  Deze regeling treedt in werking op 15 december 2016 en herijkt 1 november 2021. 
De voorgaande klachtenregeling wordt bij inwerkingtreding van deze regeling gelijktijdig 
ingetrokken. 
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