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Reglement geschillen en klachten  
 
Het reglement klachten en geschillen is van toepassing op iedere belanghebbende van het fonds.  
 
Het reglement klachten en geschillen treedt in werking per 2 maart 2022. 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
1. Onder “administrateur’’ wordt verstaan de organisatie die de pensioenadministratie verzorgt, in 

dit geval pensioenuitvoerder TKP.  
 
2. Onder “belanghebbende” wordt verstaan  

-  een persoon die een recht op een pensioen kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen aan 
de pensioenreglementen van het pensioenfonds;   

-  een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds (verplicht of vrijwillig). 
 
3. Onder “bestuur” wordt verstaan het bestuur van het pensioenfonds. 
 
4. Onder “beroep op hardheid” wordt verstaan dat een deelnemer een verzoek indient om in 

bijzondere gevallen af te wijken van de toepassing van het pensioenreglement wanneer het 
reglement leidt tot een buitenproportionele uitkomst voor de deelnemer. 

 
5. Van een “geschil” is sprake als een belanghebbende het niet eens is met het (uitsluitend) jegens 

hem of haar genomen besluit van het bestuur. Hierbij gaat het om inhoudelijke besluiten op 
grond van de pensioenreglementen of het uitvoeringsreglement, vrijstellingskwesties zijn 
daarbij uitgesloten.  

 
6. Onder “klacht” wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid over de uitvoering van de 

pensioenregeling of over de behandeling door het pensioenfonds.  
 

7. Onder “klager” wordt verstaan de belanghebbende die een klacht heeft ingediend.  
 
8. Onder “pensioenfonds” of “fonds” wordt verstaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. 
 
9. Onder “schriftelijk” wordt verstaan per e-mail of per brief, afhankelijk van de 

communicatievoorkeuren van de belanghebbende, tenzij anders aangegeven.  
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Artikel 2 Hoe dien je een klacht of een bezwaar in, of doe je een beroep op hardheid? 
 
Een persoon die een recht op een pensioen kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen aan de 
pensioenreglementen van het pensioenfonds, kan een klacht, bezwaar op een beroep op hardheid 
indienen op de volgende manieren: 
- Per brief: Pensioenfonds Meubel, Postbus 41160, 9701 CD Groningen 
- Per e-mail: deelnemer@meubelpensioen.nl  
- Per telefoon: (050) 522 40 26  
- Via de website: https://www.meubelpensioen.nl/contactformulier-deelnemers  
 
 
Werkgevers kunnen een klacht of bezwaar indienen op de volgende manieren: 
- Per brief: Pensioenfonds Meubel, Postbus 41160, 9701 CD Groningen 
- Per e-mail: werkgever@meubelpensioen.nl  
- Per telefoon: (050) 522 40 25 
- Via de website: https://www.meubelpensioen.nl/contactformulier-bedrijven  
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Deel A Klachten 

Artikel 3 Klachtenprocedure 
 
1. De belanghebbende dient de klacht in bij de administrateur via de in artikel 2 aangegeven 

communicatiemiddelen. De klacht bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de 
gebeurtenis met, indien van toepassing, stukken ter onderbouwing.  

 
2. Na ontvangst van de klacht stuurt het fonds binnen vijf werkdagen een schriftelijke 

ontvangstbevestiging, per brief of per e-mail.  
 
3. De klacht wordt binnen vijftien werkdagen afgehandeld. Mocht het niet lukken de klacht binnen 

vijftien werkdagen af te handelen, wordt de klager hier vóór het einde van de vijftien werkdagen 
over geïnformeerd. 
 
 

Artikel 4 Hoe wordt de klacht behandeld? 
 
1. De klacht wordt behandeld door de administrateur van het pensioenfonds en is gebaseerd op 

onderzoek van feiten en stukken die de klager ook kent.  
 
2. De beslissing wordt goed onderbouwd en uitgelegd aan de klager en wordt schriftelijk 

gecommuniceerd met de klager. 
 
 

Artikel 5 Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn klacht, wat kan ik doen?  
 
1. Indien een klager het niet eens is met de genomen beslissing kan hij binnen vier weken nadat hij 

of zij is geïnformeerd over de beslissing, de administrateur schriftelijk vragen zijn klacht voor te 
leggen aan het bestuur van het pensioenfonds. De klager geeft hierbij aan waarom naar hij vindt 
dat de beslissing op de klacht niet in stand kan blijven. 

 
2. De behandeling van het beroep vindt uiterlijk 2 maanden na dagtekening van het beroep plaats 

door het bestuur.  
 
3. Binnen tien werkdagen na de beslissing van het bestuur wordt de uitkomst gecommuniceerd 

met de belanghebbende.  
 
 

Artikel 6 Oneens met het bestuur? 
 
1. Als Indien een belanghebbende het niet eens is met de beslissing van het bestuur over de 

uitvoering van het pensioenreglement, dan kan hij naar de Ombudsman Pensioenen. Dit kan via 
de website van de Ombudsman, www.ombudsmanpensioenen.nl, of per brief. Het fonds volgt 
het advies van de Ombudsman Pensioenen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te 
doen.  
 

2. De belanghebbende kan ook naar de burgerlijke rechter stappen.  
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Deel B Geschillen 
 
Artikel 7 Geschillenprocedure  
 
1. Als een belanghebbende het niet eens is met een besluit van het bestuur, dan kan hij in bezwaar 

tegen dit besluit.  
 

2. Er is geen bezwaar mogelijk tegen:  
- een besluit van algemene strekking (zoals een wijziging door wetgeving of een besluit om 

geen toeslag te verlenen);  
- een besluit over een vrijstelling.  

 
3. De belanghebbende dient een bezwaar in bij de administrateur via de in artikel 2 aangegeven 

communicatiemiddelen. Het bezwaar bevat een zo volledig mogelijke motivering met, indien 
van toepassing, stukken ter onderbouwing.  

 
4. Na ontvangst van het bezwaar stuurt de administrateur binnen vijf werkdagen een schriftelijke 

ontvangstbevestiging, per brief of per e-mail.  
 
5.  Het bezwaar wordt binnen vijftien werkdagen na de dag van ontvangst afgehandeld. Mocht het 

niet lukken het bezwaar binnen vijftien werkdagen af te handelen, wordt de belanghebbende 
hier vóór het einde van de vijftien werkdagen over geïnformeerd door het pensioenfonds. 

 
 
Artikel 8 Hoe wordt het geschil behandeld? 
 
1. Het geschil wordt behandeld door de administrateur van het pensioenfonds.  

 
2. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de belanghebbende. De beslissing wordt goed 

onderbouwd toegelicht.    
 
 
Artikel 9 Beroepsprocedure geschillen 
 
1. Wanneer een belanghebbende het niet eens is met de genomen beslissing kan hij of zij binnen 

vier weken de administrateur vragen het geschil voor te leggen aan het bestuur van het 
pensioenfonds. Dit doet de belanghebbende via de in artikel 2 aangegeven 
communicatiemiddelen. 

 
2. De pensioenuitvoerder stuurt zo snel mogelijk een kopie van het beroep door naar het bestuur 

van het pensioenfonds.  
 
3. Het beroep wordt dan behandeld door het bestuur van het pensioenfonds op basis van de 

statuten en reglementen van het pensioenfonds.  
 
4. De behandeling van het beroep vindt uiterlijk 3 maanden na ontvangst van het beroep plaats.  
 
5. Binnen tien werkdagen na de beslissing van het bestuur wordt de uitkomst gecommuniceerd 

met de belanghebbende.  
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6. Als een belanghebbende het niet eens is met de beslissing van het bestuur over de uitvoering 

van het pensioenreglement, dan kan hij naar de Ombudsman Pensioenen. Dit kan via de website 
van de Ombudsman, www.ombudsmanpensioenen.nl, of per brief. Het fonds volgt het advies 
van de Ombudsman Pensioenen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.  
 

7. De belanghebbende kan ook naar de burgerlijke rechter stappen.  
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Deel C   Beroep op hardheid 
 
Artikel 10 Beroep op hardheid  
 
1. Een belanghebbende die meent dat een besluit van het bestuur van het pensioenfonds op basis 

van het pensioenreglement onredelijk uitpakt voor zijn of haar situatie, kan een beroep doen op 
de hardheidsclausule.  

 
2. De belanghebbende dient een beroep op hardheid bij de administrateur van het pensioenfonds 

via de in artikel 2 aangegeven communicatiemiddelen. 
 

3. Het verzoek wordt behandeld door het bestuur van het pensioenfonds op basis van de statuten 
en pensioenreglementen van het pensioenfonds en de geldende wet- en regelgeving. 

 
4. Binnen vijftien werkdagen na de beslissing van het bestuur wordt het besluit van het bestuur 

goed onderbouwd schriftelijk gecommuniceerd met de belanghebbende.  
 
5. Als een belanghebbende het niet eens is met de beslissing van het bestuur over de uitvoering 

van het pensioenreglement, dan kan hij naar de Ombudsman Pensioenen. Dit kan via de website 
van de Ombudsman, www.ombudsmanpensioenen.nl, of per brief. Het fonds volgt het advies 
van de Ombudsman Pensioenen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.  
 

6. De belanghebbende kan ook naar de burgerlijke rechter gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

Klachtenprocedure

 

Ontevreden over de 
uitvoering van je 

pensioenregeling of 
ontevreden over de 

behandeling door het 
pensioenfonds?

Meld je klacht via 
de 

klachtenprocedure

Oneens met 
de uitkomst?

Ga in beroep bij het 
bestuur

Nog steeds 
oneens?

Ik ben een 
deelnemer

Je kunt naar de 
rechter of de 
Ombudsman 
Pensioenen

Ik ben een 
werkgever

Je kunt naar de 
rechter



 

 

 
Geschillenprocedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind je je pensioen te laag als 
deelnemer, vind je als 

werkgever dat je een te hoge 
premie betaald of heb je een 

ander bezwaar?

Meld je bezwaar via 
de 

geschillenprocedure

Oneens met 
de uitkomst?

Ga in beroep bij het 
bestuur

Nog steeds 
oneens?

Ik ben een 
deelnemer

Je kunt naar 
rechter of de  
Ombudsman 
Pensioenen

Ik ben een 
werkgever

Je kunt naar de 
rechter


