3.7 De pensioenuitvoerder volgt het advies van de Ombudsman, tenzij er
zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Indien een verzekeraar
besluit het advies van de Ombudsman niet op te volgen, heeft de Ombudsman
de daartoe geëigende mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de in artikel 5
genoemde Tuchtraad waarbij uitspraken op de gebruikelijke wijze openbaar
worden gemaakt. Indien een pensioenfonds besluit het advies van de Ombudsman
niet op te volgen, heeft de Ombudsman de mogelijkheid om met geheimhouding
van de klager, het advies openbaar te maken.
3.8 De Ombudsman kan zelfstandig onderzoek doen indien sprake is van een
patroon van in behandeling genomen klachten over een of meerdere
pensioenuitvoerders.
3.9 In het kader van de zelfstandige onderzoeksbevoegdheid kan de Ombudsman
de betrokken pensioenuitvoerders horen om hun zienswijze te geven, alle
op het onderzoek betrekking hebbende informatie opvragen bij de betrokken
pensioenuitvoerders en deskundigen raadplegen.
3.10 Afhankelijk van de betrokken pensioenuitvoerders zal de Ombudsman de
uitkomsten van het zelfstandig onderzoek delen met het bestuur van de
Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars.
Artikel 4 Niet in behandeling nemen van klachten
De Ombudsman neemt in beginsel geen klacht in behandeling of staakt de
behandeling indien:
a. de klacht reeds eerder door de belanghebbende is ingediend en die reeds is
behandeld door de Ombudsman, en er geen nieuwe feiten en/of omstandigheden
bekend zijn;
b. de klacht wordt ingediend door belangenvertegenwoordigende personen
of organisaties voor een groep of groepen personen (collectieve actie);
c. de klacht gaat over de inhoud van het pensioenreglement en niet over de
uitvoering daarvan;
d. nog geen gebruik is gemaakt van een klachten- en/of geschillenregeling bij de
pensioenuitvoerder zelf. Indien geen gebruik is gemaakt van de in statuten of
reglementen van de betrokken pensioenuitvoerder geregelde voorziening tot
klachtenbehandeling of geschillenbeslechting, verwijst de Ombudsman onverwijld
door naar de bevoegde instantie;
e. hem bekend is dat de klacht reeds aanhangig is bij dan wel tot een beslissing of
uitspraak van een rechter c.q. andere geschilleninstantie heeft geleid.
Artikel 5 Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
Indien de Ombudsman tijdens de behandeling blijkt dat het handelen of nalaten
van een verzekeraar in diens hoedanigheid van pensioenuitvoerder, naar zijn oordeel
strijdig zou kunnen zijn met de tuchtrechtelijke bepalingen die voor hem gelden,
dan kan hij hiervan melding doen aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening
(Assurantiën).
Artikel 6 Geheimhoudingsplicht
6.1 De Ombudsman heeft een geheimhoudingsplicht.
6.2 De in artikel 6, onderdeel 6.1 bedoelde geheimhoudingsplicht is van
overeenkomstige toepassing op de medewerkers van het secretariaat en zal
ook worden verlangd van deskundigen die ingevolge artikel 3, onderdeel 3.5
door de Ombudsman worden geraadpleegd.
Artikel 7 Slotbepaling
7.1 De besturen van de Pensioenfederatie en van het Verbond van Verzekeraars
hebben het reglement vastgesteld.
7.2 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019 en vervangt het reglement
dat in werking is getreden op 1 juli 2016.

Ombudsman Pensioenen

Toelichting op de taak en werkwijze van
de Ombudsman Pensioenen
Wat is de Ombudsman Pensioenen?
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten over de
uitvoering van een pensioenreglement behandelt.
Wie kunnen een zaak voorleggen?
Zaken kunnen aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd door deelnemers,
gewezen deelnemers, gepensioneerde deelnemers, of zij die recht hebben op een
partner pensioen of een wezenpensioen.
Hoe gaat dat?
Een brief, waarin de klacht in het Nederlands duidelijk wordt omschreven,
is voldoende. De brief wordt gericht aan:
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Of de klacht wordt ingediend via het klachtenformulier, op de website:
www.ombudsmanpensioenen.nl
Wat kost het?
Aan het voorleggen van klachten en de behandeling daarvan zijn voor de klager geen
kosten verbonden.
Wat doet de Ombudsman Pensioenen?
De Ombudsman beziet eerst of de oorzaak van de onvrede kan worden weggenomen
door een duidelijke uitleg van wat er aan de hand is. Een pensioenregeling is vaak erg
ingewikkeld en meestal worden in publieksvoorlichting alleen de hoofdlijnen belicht.
Bij een blijvende klacht zal de Ombudsman trachten om door -bemiddeling een
redelijke en billijke oplossing te bereiken.
Wanneer bemiddeling niet slaagt kan de Ombudsman een advies uitbrengen. Het
advies is niet bindend, maar wordt als regel gevolgd. Bovendien staat de weg naar de
rechter dan nog open.
Wat doet de Ombudsman niet?
Met een klacht over het pensioenreglement zelf kan men niet bij de Ombudsman
terecht. De inhoud van een pensioenregeling berust op een overeenkomst tussen
werkgever(s) en werknemers, en alleen zij kunnen die veranderen.
Klachten over de uitvoering van wettelijke bepalingen kan de
Ombudsman niet behandelen. Dat is voorbehouden aan de rechter.
De Ombudsman neemt zaken niet in behandeling wanneer nog gebruik kan worden
gemaakt van een klachtenregeling bij de pensioenuitvoerders zelf.
De Ombudsman is geen pensioenadviseur. Voorlichting over de pensioenregeling
en hulp bij de keuzes die daarin gemaakt moeten worden is allereerst de taak van de
pensioenuitvoerders zelf. Ook zal de Ombudsman een pensioen niet (laten) berekenen
of narekenen wanneer niet werkelijk sprake is van een klacht daarover.
Het opsporen van onbekende pensioenrechten en/of pensioenuitvoerders behoort
niet tot de taak van de Ombudsman.
De Ombudsman werkt conform diens Reglement.
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1 Pensioenreglement (art. 1PW): de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling met betrekking
tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer (= werknemer of gewezen werknemer).
2 Pensioenuitvoerder (art. 1PW): een ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds,
premiepensioeninstelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland.

Toelichting op de taak en werkwijze van
de Ombudsman Pensioenen
Wat is de Ombudsman Pensioenen?
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten over de
uitvoering van een pensioenreglement behandelt.
Wie kunnen een zaak voorleggen?
Zaken kunnen aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd door deelnemers,
gewezen deelnemers, gepensioneerde deelnemers, of zij die recht hebben op een
partner pensioen of een wezenpensioen.
Hoe gaat dat?
Een brief, waarin de klacht in het Nederlands duidelijk wordt omschreven,
is voldoende. De brief wordt gericht aan:
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Of de klacht wordt ingediend via het klachtenformulier, op de website:
www.ombudsmanpensioenen.nl
Wat kost het?
Aan het voorleggen van klachten en de behandeling daarvan zijn voor de klager geen
kosten verbonden.
Wat doet de Ombudsman Pensioenen?
De Ombudsman beziet eerst of de oorzaak van de onvrede kan worden weggenomen
door een duidelijke uitleg van wat er aan de hand is. Een pensioenregeling is vaak erg
ingewikkeld en meestal worden in publieksvoorlichting alleen de hoofdlijnen belicht.
Bij een blijvende klacht zal de Ombudsman trachten om door -bemiddeling een
redelijke en billijke oplossing te bereiken.
Wanneer bemiddeling niet slaagt kan de Ombudsman een advies uitbrengen. Het
advies is niet bindend, maar wordt als regel gevolgd. Bovendien staat de weg naar de
rechter dan nog open.
Wat doet de Ombudsman niet?
Met een klacht over het pensioenreglement zelf kan men niet bij de Ombudsman
terecht. De inhoud van een pensioenregeling berust op een overeenkomst tussen
werkgever(s) en werknemers, en alleen zij kunnen die veranderen.
Klachten over de uitvoering van wettelijke bepalingen kan de
Ombudsman niet behandelen. Dat is voorbehouden aan de rechter.
De Ombudsman neemt zaken niet in behandeling wanneer nog gebruik kan worden
gemaakt van een klachtenregeling bij de pensioenuitvoerders zelf.
De Ombudsman is geen pensioenadviseur. Voorlichting over de pensioenregeling
en hulp bij de keuzes die daarin gemaakt moeten worden is allereerst de taak van de
pensioenuitvoerders zelf. Ook zal de Ombudsman een pensioen niet (laten) berekenen
of narekenen wanneer niet werkelijk sprake is van een klacht daarover.
Het opsporen van onbekende pensioenrechten en/of pensioenuitvoerders behoort
niet tot de taak van de Ombudsman.
De Ombudsman werkt conform diens Reglement.
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met redenen omkleed schriftelijk advies aan de betrokken pensioenuitvoerder uit.
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tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer (= werknemer of gewezen werknemer).
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3.7 De pensioenuitvoerder volgt het advies van de Ombudsman, tenzij er
zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Indien een verzekeraar
besluit het advies van de Ombudsman niet op te volgen, heeft de Ombudsman
de daartoe geëigende mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de in artikel 5
genoemde Tuchtraad waarbij uitspraken op de gebruikelijke wijze openbaar
worden gemaakt. Indien een pensioenfonds besluit het advies van de Ombudsman
niet op te volgen, heeft de Ombudsman de mogelijkheid om met geheimhouding
van de klager, het advies openbaar te maken.
3.8 De Ombudsman kan zelfstandig onderzoek doen indien sprake is van een
patroon van in behandeling genomen klachten over een of meerdere
pensioenuitvoerders.
3.9 In het kader van de zelfstandige onderzoeksbevoegdheid kan de Ombudsman
de betrokken pensioenuitvoerders horen om hun zienswijze te geven, alle
op het onderzoek betrekking hebbende informatie opvragen bij de betrokken
pensioenuitvoerders en deskundigen raadplegen.
3.10 Afhankelijk van de betrokken pensioenuitvoerders zal de Ombudsman de
uitkomsten van het zelfstandig onderzoek delen met het bestuur van de
Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars.
Artikel 4 Niet in behandeling nemen van klachten
De Ombudsman neemt in beginsel geen klacht in behandeling of staakt de
behandeling indien:
a. de klacht reeds eerder door de belanghebbende is ingediend en die reeds is
behandeld door de Ombudsman, en er geen nieuwe feiten en/of omstandigheden
bekend zijn;
b. de klacht wordt ingediend door belangenvertegenwoordigende personen
of organisaties voor een groep of groepen personen (collectieve actie);
c. de klacht gaat over de inhoud van het pensioenreglement en niet over de
uitvoering daarvan;
d. nog geen gebruik is gemaakt van een klachten- en/of geschillenregeling bij de
pensioenuitvoerder zelf. Indien geen gebruik is gemaakt van de in statuten of
reglementen van de betrokken pensioenuitvoerder geregelde voorziening tot
klachtenbehandeling of geschillenbeslechting, verwijst de Ombudsman onverwijld
door naar de bevoegde instantie;
e. hem bekend is dat de klacht reeds aanhangig is bij dan wel tot een beslissing of
uitspraak van een rechter c.q. andere geschilleninstantie heeft geleid.
Artikel 5 Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
Indien de Ombudsman tijdens de behandeling blijkt dat het handelen of nalaten
van een verzekeraar in diens hoedanigheid van pensioenuitvoerder, naar zijn oordeel
strijdig zou kunnen zijn met de tuchtrechtelijke bepalingen die voor hem gelden,
dan kan hij hiervan melding doen aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening
(Assurantiën).
Artikel 6 Geheimhoudingsplicht
6.1 De Ombudsman heeft een geheimhoudingsplicht.
6.2 De in artikel 6, onderdeel 6.1 bedoelde geheimhoudingsplicht is van
overeenkomstige toepassing op de medewerkers van het secretariaat en zal
ook worden verlangd van deskundigen die ingevolge artikel 3, onderdeel 3.5
door de Ombudsman worden geraadpleegd.
Artikel 7 Slotbepaling
7.1 De besturen van de Pensioenfederatie en van het Verbond van Verzekeraars
hebben het reglement vastgesteld.
7.2 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019 en vervangt het reglement
dat in werking is getreden op 1 juli 2016.
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