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Woord vooraf 

Deze klachten- en geschillenregeling betreft een uitwerking van artikel 43 lid 1 van de statuten van de 

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (het PNB). Het Bestuur hecht waarde aan 

een zorgvuldige, correcte en evenwichtige uitvoering van de door de Bisschoppenconferentie 

opgedragen pensioenregeling en zal er alles aan doen om dit binnen het in de statuten en 

pensioenreglementen van het PNB bepaalde te bewerkstelligen. Ondanks deze inspanningen kan zich 

de situatie voordoen dat de belanghebbende niet goed behandeld of geïnformeerd wordt en/of de 

belanghebbende en het PNB het op voorhand niet eens worden over de uitvoering van de 

pensioenregeling. Voor deze situaties is deze toegankelijke klachten- en geschillenregeling in het leven 

geroepen. Insteek daarbij is dat het PNB en de belanghebbende altijd eerst proberen om het onderling 

met elkaar eens te worden en/of tot een oplossing te komen zonder juridische procedures op te 

starten. 

 

Artikel 1 - Definities 

 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

 
a. Administrateur De uitvoeringsorganisatie die zorg draagt voor de 

pensioenadministratie van de instelling; 

b. Autoriteit 

Persoonsgegevens 

Onafhankelijk toezichthouder die de bescherming van 

persoonsgegevens bevordert en bewaakt; 

c. Bestuur Het Bestuur van de instelling; 

d. Belanghebbende  De persoon die uit hoofde van de 

pensioenreglementen van de instelling rechten kan 

ontlenen of meent te kunnen ontlenen ten opzichte 

van de instelling; 

e. Bestuursbesluit Een door het bestuur ingenomen schriftelijk 

standpunt over een klacht of geschil; 

f. Geschil Een verschil van inzicht tussen de deelnemer en de 

instelling over de toepassing dan wel de 

interpretatie van de door de instelling uitgevoerde 

pensioenreglementen; 

g. Instelling De Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse 

Bisdommen; 

h. Klacht Ieder op schrift gestelde uiting van ongenoegen over 

de manier waarop de belanghebbende behandeld of 

geïnformeerd is door de instelling of de 

administrateur die de rechtspositie van de  

belanghebbende niet schaadt; 

 
i. Ombudsman Pensioenen Onafhankelijke instelling waar klachten of 

geschillen over de uitvoering van de 

pensioenreglementen kunnen worden aangebracht; 

j. Pensioenreglementen Pensioenreglement I en II; 
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Artikel 2 - Procedure - algemeen 

 
1. Een belanghebbende richt een klacht dan wel een geschil schriftelijk aan het Bestuur van de 

instelling, rechtstreeks of via de administrateur. Dit kan per brief: 

 

 Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen 

 T.a.v. bestuurssecretariaat  

 P/a AZL 

 Postbus 4471 

 6401 CZ  HEERLEN 

 

 of per e-mail: 

 

 pf-pnb@azl.eu 

 T.a.v. bestuurssecretariaat  

 
2. Het ondertekende klaag- of geschilschrift bevat ten minste: 

▪ De naam en het adres van de belanghebbende; 

▪ De dagtekening; 

▪ Een behoorlijke omschrijving van de klacht of het geschil. 

 
3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het vorige lid of andere in deze klachten- en 

geschillenregeling gestelde vereisten dan kan het klaag- of geschilschrift niet-ontvankelijk 

worden verklaard, mits de belanghebbende de gelegenheid heeft gehad het verzuim te 

herstellen binnen 4 weken na het kenbaar maken van het verzuim aan belanghebbende. 

 

4. Het Bestuur van de instelling neemt een klacht of een geschilschrift niet in behandeling indien 

deze betrekking heeft op omstandigheden:  

▪ waarover eerder een klacht of geschil is ingediend, tenzij er sprake is van nieuwe 

feiten en/of omstandigheden;  
▪ die reeds aanhangig zijn gemaakt bij dan wel tot een beslissing of uitspraak van een 

rechter c.q. andere geschilleninstantie hebben geleid; 

▪ die niet behoren tot de competentie van de instelling of niet onder de toepassing van 

deze klachten- en geschillenregeling te scharen zijn. 

 

5. De belanghebbende wordt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht of het 

geschil schriftelijk in kennis gesteld van het niet in behandeling nemen van de klacht of het 

geschil . 

 

Artikel 3a - Afhandeling klachten 

 
1. De instelling neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht telefonisch contact op 

met de belanghebbende om de klacht te bespreken. Het streven van de instelling is om de 

klacht in één keer op te lossen. Soms lukt dit niet en is voor een goede afhandeling van de 

klacht meer tijd nodig. In dat geval meldt de instelling wanneer de belanghebbende een 

reactie van de instelling kan verwachten. 

2. Indien de belanghebbende niet tevreden is met de reactie van de instelling kan de klacht 

worden voorgelegd aan de Ombudsman Pensioenen respectievelijk de Autoriteit 

Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 4 van deze klachten- en geschillenregeling. 

mailto:pf-pnb@azl.eu
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Artikel 3b - Afhandeling geschilschriften 

 
1. De ontvangst van het geschilschrift wordt binnen drie werkdagen na ontvangst, schriftelijk 

bevestigd aan de belanghebbende. 

2. Het bestuur beoordeelt namens de instelling het geschilschrift op basis van alle relevante 

feiten en omstandigheden en deelt zijn gemotiveerde besluit binnen acht weken na ontvangst 

schriftelijk mee aan de belanghebbende. 

3. Indien door het bestuur noodzakelijk wordt geacht kan de belanghebbende in de gelegenheid 

worden gesteld om het geschilschrift mondeling toe te lichten. Indien hiervan gebruik wordt 

gemaakt geldt het volgende: 

▪ het bestuur draagt zorg voor de bepaling van de datum, plaats en aanvangsuur van 

de hoorzitting; 

▪ de belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. 

Gemachtigden, niet zijnde advocaat of professionele rechtshulpverlener, dienen een 

schriftelijke machtiging te overleggen; 

▪ van het horen wordt een verslag gemaakt waarin een korte vermelding is 

opgenomen van al hetgeen ter zitting is voorgevallen voor zover dit voor de zaak 

relevant is. Aan de belanghebbende wordt op zijn verzoek kosteloos een afschrift 

van het verslag gezonden. 

4. Indien er zwaarwegende gronden zijn op basis waarvan geen besluit kan worden genomen 

binnen de in lid 2 bedoelde termijn, kan het bestuur het besluit voor ten hoogste acht weken 

verdagen. 

5. Indien het geschilschrift betrekking heeft op een verschil van mening inzake het recht, de duur 

en/of de hoogte van een arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals bedoeld in het geldende 

‘Uitvoeringsbesluit Arbeidsongeschiktheidspensioen geïncardineerde priesters en 

gehonoreerd diakens’ geldt in aanvulling op het bepaalde in lid 2 van dit artikel dat het 

bestuur beslist nadat een oordeel is ingewonnen van een verzekeringsarts en 

arbeidsdeskundige, niet zijnde de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige die bij de 

aangevochten beslissing betrokken waren. 

 

Artikel 4 - Beroep tegen bestuursbesluiten 

 
Indien een belanghebbende zich niet met de beslissing van het Bestuur kan verenigen, dan 

kan de belanghebbende dit voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of, indien de klacht of 

het geschilschrift de verwerking van persoonsgegevens betreft, aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens overeenkomstig de procedures van deze instanties.  

 

Artikel 5 - Afwijken van advies Ombudsman Pensioenen respectievelijk 

Autoriteit Persoonsgegevens 

 
Het Bestuur volgt in beginsel het advies van de Ombudsman Pensioenen respectievelijk de 

Autoriteit Persoonsgegevens, maar kan daar gemotiveerd van afwijken. Indien het Bestuur 

van voornoemd advies afwijkt, stelt het Bestuur de belanghebbende daarvan schriftelijk en 

met redenen omkleed in kennis. 
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Artikel 6 - Beroep op de rechter 

 
Indien een belanghebbende zich niet met de beslissing van het Bestuur kan verenigen zoals 

bedoeld in artikel 5, dan staat beroep op de burgerlijke rechter voor hem open.  

 

Artikel 7 - Werkwijze 

 
1. Klachten en geschilschriften worden beoordeeld op basis van: 

▪ toepasselijke wet- en regelgeving; 

▪ de statuten en het toepasselijk pensioenreglement van de instelling; en 

▪ normen van zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid. 

2. Aan de behandeling van een geschilschrift nemen personen die betrokken waren bij de 

aangevochten beslissing geen deel. 

 

Artikel 8 - Overige bepalingen 

 
1. De administrateur, het Bestuur en voorts allen die bij de behandeling van klachten en 

geschilschriften zijn betrokken, zijn verplicht tot geheimhouding van al wat hen, in hun 

genoemde hoedanigheid, ter kennis is gekomen, tenzij zij deze gegevens op grond van 

wet- en regelgeving aan derden dienen te verstrekken. 

2. Het Bestuur kan besluiten tot vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten indien zij 

een belanghebbende in het gelijk stelt met betrekking tot zijn/haar geschil met de instelling. 

3. Klachten en geschilschriften worden door de administrateur op kwartaalbasis 

geregistreerd. De administrateur rapporteert hierover aan het Bestuur in de 

administratieve rapportage die per kwartaal wordt opgeleverd. In het bestuursverslag van 

de instelling wordt verslag gedaan over de indiening en afhandeling van klachten en  

geschilschriften. 

4. In gevallen waarin deze klachten- en geschillenregeling niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Artikel 9 - Inwerkingtreding 

 
Deze klachten- en geschillenregeling treedt in werking per 1 januari 2021. 

 
Aldus vastgesteld en ondertekend door het Bestuur van de Instelling Pensioenfonds van de 

Nederlandse Bisdommen te Zeist, d.d. 18 november 2020. 

        

 

 

 

J.L.M. van Susante     A.J.H.N. van de Wiel  

Voorzitter      Secretaris 

 

 


