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Artikel 1

Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a. de commissie : de commissie als bedoeld in artikel 23 van de statuten;
b. het fonds : de Stichting Pensioenfonds Werk en (re) Integratie;
c. het bestuur : het bestuur van het fonds;
d. deelnemer : de deelnemer, de gewezen deelnemer, de aanspraakgerechtigde of de  

pensioengerechtigde;
e. geschil : er is sprake van een geschil indien een belanghebbende zich niet kan 

verenigen met een inhoudelijk (uitsluitend) jegens hem genomen 
bestuursbesluit .

Artikel 2

Benoeming leden commissie

1. De commissie bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder de voorzitter van de commissie.

2. Het bestuur benoemt een lid op voordracht van de werknemersgeleding in het bestuur en een lid 
op voordracht van de werkgeversgeleding in het bestuur. Het bestuur benoemt een voorzitter. 
Voor de leden en de voorzitter benoemt het bestuur een plaatsvervanger. De voorzitter en zijn 
plaatsvervanger dienen jurist te zijn. 

3. De commissie wordt bijgestaan door een door het bestuur benoemde secretaris. Het bestuur is 
bevoegd de secretaris uit zijn functie te ontheffen. De taak van de secretaris is beperkt tot het 
notuleren tijdens de (mondelinge) behandeling en het uitwerken van de beslissing van de 
geschillencommissie. De secretaris neemt geen deel aan de beraadslagingen en de 
besluitvorming van de geschillencommissie.

4. Een lid van de commissie kan gedurende zijn zittingsperiode niet tevens lid zijn van het bestuur 
noch van enig ander door het bestuur ingesteld orgaan.
De leden van de commissie zijn onafhankelijk, zijn geen bestuurder, commissaris of anderszins 
vertegenwoordiger van een partij die zakelijke relaties onderhoudt met het fonds.

5. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd voor een periode 
van vier jaar. Zij kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

6. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:
a.  overlijden van het lid;
b.  bedanken van het lid;
c.  ontslag door het bestuur.

7. Het bestuur kan in de volgende situaties een lid van de commissie ontslaan:
a.  verwaarlozing van zijn taak;
b.  onverenigbaarheid van belangen;
c.  als zijn integriteit in het geding is;
d.  structurele onenigheid met de overige leden van de commissie;
e.  enige andere objectiveerbare reden die tot ontslag noopt.
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Artikel 3

Bevoegdheid van de commissie

Met inachtneming van de pensioenreglementen is de commissie uitsluitend bevoegd tot het geven van 
advies in geschillen tussen de deelnemer en het fonds terzake uitvoering van de pensioenregeling en 
individuele beslissingen uit hoofde van die pensioenregeling die het bestuur terzake deze 
belanghebbende heeft genomen. De commissie is niet bevoegd te adviseren over geschillen tussen 
werkgever en het fonds.

Artikel 4

Werkwijze van de commissie

1. De partij die het geschil aanhangig wil maken dient een door of namens hem ondertekend 
bezwaarschrift in bij de secretaris, die ter zake van het geschil domicilie kiest ten kantore van het 
fonds. De belanghebbende die bezwaar maakt tegen een besluit van het bestuur dient een 
afschrift van het bestreden besluit als bijlage bij het bezwaarschrift te voegen.

2. Het bezwaarschrift moet zijn verzonden binnen 6 weken na de dag waarop het besluit door het 
bestuur is verzonden. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de commissie, kan de 
commissie deze termijn verlengen. 

3. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend door de belanghebbende of diens gemachtigde en 
houdt in:
a. de naam en het adres van de belanghebbende en, indien hij een vertegenwoordiger of 

gemachtigde heeft, ook van deze;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden waarop het bezwaar berust.

4. Gepleegde verzuimen in het bezwaarschrift kunnen op uitnodiging van de commissie voor een 
door hen te bepalen datum door belanghebbende worden hersteld.

5. De secretaris van de commissie zal binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een 
afschrift sturen aan het bestuur onder mededeling dat binnen één maand na toezending van dag 
afschrift alle op het geschil betrekking hebbende stukken vergezeld van een verweerschrift, bij de 
secretaris moeten worden ingediend.  De voorzitter kan de termijn op verzoek verlengen.

6. De secretaris van de commissie zendt de gedingstukken zo spoedig mogelijk toe aan de leden 
van de commissie alsmede aan de andere partij.

7. Het bestuur van het fonds en de belanghebbende in het geschil zijn gehouden aan de commissie 
op haar verzoek schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die deze behoeft.

8. Ten minste drie weken tevoren stelt de voorzitter de dag vast voor behandeling van het bezwaar 
ter zitting. De secretaris van de commissie brengt datum en tijdstip direct ter kennis van partijen.
Op verzoek van de belanghebbende in het geschil kan de behandeling van het bezwaar ook 
schriftelijk worden afgehandeld. 
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9. De zittingen van de commissie zijn besloten. De commissie bepaalt of partijen afzonderlijk of in 
elkaars aanwezigheid worden gehoord.

10. Ambtshalve of op verzoek van partijen kan de voorzitter getuigen of deskundigen ter zitting 
schriftelijk doen oproepen door de secretaris. In het geval van een schriftelijke afhandeling van 
het bezwaar kan de commissie inlichtingen inwinnen bij getuigen en/of deskundigen.

11. De commissie brengt binnen 6 weken schriftelijk advies uit aan het bestuur. De commissie 
adviseert met inachtneming van het bepaalde in het pensioenreglement, de redelijkheid en de 
billijkheid. De belanghebbende in het geschil ontvangt gelijktijdig met de beslissing in bezwaar 
het advies van de commissie.

12. De beslissing van de commissie kan inhouden:
a. dat de commissie zich onbevoegd verklaart;
b. dat de commissie de partij die het geschil aanhangig maakte niet ontvankelijk verklaart;
c. dat het bestuur wordt geadviseerd de in geschil zijn beslissing van het bestuur al dan niet op 
dezelfde gronden te bevestigen;
d. dat het bestuur wordt geadviseerd de in geschil zijnde beslissing van het bestuur te herzien.

13. De leden van de commissie en de secretaris zijn verplicht hetgeen hun in deze functie ter kennis 
is gekomen niet verder bekend te maken dan voor de behandeling van het geschil noodzakelijk 
is. 

14. Jaarlijks evalueert de commissie het eigen functioneren.

15. De leden en de plaatsvervangende leden van commissie mogen geen belang bij de partijen in het 
geschil hebben.

Artikel 5

Wraking en verschoning

1. De voorzitter, de overige leden en hun plaatsvervangers, alsmede de (plaatsvervangend) 
secretaris mogen geen persoonlijk belang bij de partijen in het geschil hebben. 

2. De voorzitter, de overige leden en de secretaris alsmede hun plaatsvervangers kunnen door een 
of beide partijen gewraakt worden op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van 
een onpartijdig oordeel over het geschil kunnen bemoeilijken. 

3. De voorzitter, de overige leden en de secretaris alsmede hun plaatsvervangers kunnen zich 
verschonen op grond van feiten omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel over 
het geschil kunnen bemoeilijken.

4. Wraking en verschoning moeten zodra feiten en omstandigheden die tot een wraking of 
verschoning leiden bekend zijn geworden geschieden.

5. De overige leden van de geschillencommissie en de vervanger van het gewraakte en/of 
verschoonde commissielid beslissen of terecht sprake is van wraking en/of verschoning. In geval 
van terechte wraking en/of verschoning zal de plaatsvervanger zitting nemen.

6. De beslissing wordt schriftelijk aan partijen meegedeeld.
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Artikel 6

Beroep

Als een partij zich niet kan vinden in de beslissing van het bestuur na advies van de 
geschillencommissie kan deze partij het geschil aan de Ombudsman Pensioenen dan wel de civiele 
rechter ter inhoudelijke beoordeling voorleggen.

Artikel 7

Vergoedingen

Voor elke door hen bijgewoonde vergadering zal het bestuur een vacatiegeld toekennen, waarvan de 
hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 8

Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd op 23 september 
2011. 

2. Het reglement van de geschillencommissie kan worden gewijzigd nadat het 
verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad advies hebben uitgebracht over het voorstel tot 
wijziging. 




