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Disclaimer 
De meest recente en goedgekeurde versie van de Klachten- en geschillenprocedure staat op de I-
schijf in de folder Implementatie IORP II onderdeel: Klachten-en geschillenprocedure.  
Wees erop attent dat geprinte documenten snel verouderd kunnen zijn.  
 
Copyright 
Alle informatie en afbeeldingen uit dit beleidsdocument staan onder copyright en zijn eigendom van 
Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK (hierna SPKB) tenzij anders aangegeven. Dit beleid is enkel 
bedoeld voor intern gebruik door betrokkenen bij SPKB. 
 
Geen enkele informatie of afbeelding uit dit beleid mag worden gekopieerd, gereproduceerd, 
gepubliceerd, gedownload of verspreid in zijn geheel of gedeeltelijk naar een persoon of organisatie 
buiten SPKB. Uitzondering hierop bestaat indien vooraf per e-mail of anders schriftelijke toestemming 
is gegeven door het bestuur van SPKB. 
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Klachten- en geschillenregeling Stichting Pensioenfonds van de  

KAS BANK 
 
 
 

A. Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder:  

 
Pensioenfonds: 

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK 

Bestuur: 
Het bestuur van het pensioenfonds. 

Belanghebbende 
De persoon die uit hoofde van de statuten en/of het pensioenreglement van het pensioenfonds, 
rechten kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen jegens het pensioenfonds. 

Klacht 
De klacht van een belanghebbende over de wijze waarop de statuten en de reglementen van het 
pensioenfonds zijn of zullen worden toegepast. De belanghebbende stelt zich op het standpunt dat 
hij in zijn rechten jegens het pensioenfonds is of zal worden geschaad, dan wel dat hij zich op 
incorrecte wijze door het pensioenfonds bejegend acht. Als klacht in de zin van dit reglement wordt 
niet aangemerkt een klacht die de belanghebbende heeft in de uitoefening van diens lidmaatschap 

van het Bestuur. 

 

B. Klachten- en geschillenregeling 
 

1. Indien bij een belanghebbende een klacht is ontstaan kan de belanghebbende zich hierover 
schriftelijk tot het bestuur van het pensioenfonds wenden. Het bestuur is gehouden in de 
eerstvolgende reguliere bestuursvergadering nadat een zodanig verzoek het bestuur heeft 
bereikt gemotiveerd op dit verzoek van de belanghebbende te reageren. 

2. Het bestuur brengt haar oordeel schriftelijk ter kennis van de belanghebbende, onder 
vermelding van de al dan niet naar aanleiding van de klacht genomen maatregelen. Indien 
niet volledig aan de klacht wordt tegemoet gekomen, doet het bestuur haar reactie vergezeld 
gaan van een uiteenzetting over de mogelijkheid om het ontstane geschil voor te leggen aan 
de Ombudsman Pensioenen of aan de burgerlijke rechter. 

 

C. Ombudsman Pensioenen 
 

1. Indien de belanghebbende zich niet kan vinden in de uitkomst van de procedure onder B, kan 
hij zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. 

2. Het pensioenfonds acht zich gehouden aan het advies dat de Ombudsman Pensioenen geeft 
aan het pensioenfonds, tenzij het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich 
daartegen verzetten. 


