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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Fonds: Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun; 

 

Bestuur: het Bestuur van het Fonds; 

 

Dagelijks Bestuur: de voorzitter en de secretaris van het Fonds; 

 

Administratie: de instantie die belast is met de alledaagse, feitelijke uitvoering van de 

pensioenregeling, zijnde Appel Pensioenuitvoering B.V.; 

 

Belanghebbende: persoon die als (gepensioneerde) deelnemer, gewezen deelnemer of 

nagelaten betrekking van een gewezen deelnemer rechten kan ontlenen 

of meent te kunnen ontlenen aan het bepaalde in de statuten ofwel het 

pensioenreglement van het Fonds; 

 

Ongenoegen: de onvrede van Belanghebbende die de aanleiding is om telefonisch of 

schriftelijk contact op te nemen met het Fonds. Dit is aan de orde als 

Belanghebbende ontevreden is over de dienstverlening, of als deze het 

bijvoorbeeld niet eens is met de vaststelling of de hoogte van het 

pensioen. Afhankelijk van de uitkomst van het contact zou een Klacht of 

een Geschil kunnen ontstaan; 

 

Klacht: verklaring dat Belanghebbende zich, hoewel zijn rechtspositie niet is 

geschaad, op incorrecte wijze door het Fonds bejegend acht. Als Klacht 

wordt niet aangemerkt een Klacht die de Belanghebbende heeft in de 

uitoefening als bestuurder of lid van het verantwoordingsorgaan of intern 

toezicht; 

 

Geschil: verschil van mening tussen het Fonds en een Belanghebbende over de wijze 

waarop de statuten en reglementen van het Fonds zijn of zullen worden 

toegepast, waarbij de Belanghebbende zich op het standpunt stelt dat hij in zijn 

rechten jegens het Fonds is of zal worden geschaad. 

 

 

Artikel 2 Ontstaan van een Klacht of Geschil 

 

Op het moment dat Belanghebbende zijn Ongenoegen telefonisch of schriftelijk uit bij de Administratie 

van het Fonds, kan als er niet tot een oplossing gekomen wordt, een Klacht of Geschil ontstaan. De 

medewerker van de Administratie geeft bij de Belanghebbende aan of er sprake is van een Klacht of 

Geschil en hoe het Fonds hiermee omgaat.  

 

Telefoon: 085 – 2104 133 

Mail:  pfcosun@appelpensioen.nl 

 

 

mailto:pfcosun@appelpensioen.nl
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Artikel 3 Klachtenprocedure 

 

1. Een Belanghebbende kan zich schriftelijk tot de Administratie wenden met een Klacht. Dit is de 

verklaring dat Belanghebbende zich op incorrecte wijze bejegend acht. Een Klacht moet zo 

goed mogelijk gemotiveerd worden ingediend binnen vier weken nadat het feit, waarop de 

Klacht is gericht, zich heeft voorgedaan. Indien de Klacht is gericht op een samenhangende 

reeks van feiten, wordt de genoemde termijn berekend vanaf het moment waarop het laatste feit 

zich heeft voorgedaan. 

 

De Klacht kan schriftelijk per post of per mail worden ingediend: 

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

P/a Appel Pensioenuitvoering B.V. 

Postbus 30396 

1303 AJ Almere 

 

Mail: pfcosun@appelpensioen.nl 

 

Na ontvangst van de Klacht wordt een ontvangstbevestiging naar de Belanghebbende 

verzonden. De Administratie reageert binnen 4 weken na ontvangst van de Klacht schriftelijk 

naar Belanghebbende. De Administratie dient de Belanghebbende hierbij te wijzen op de 

mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij het Bestuur. 

 

2. Indien de Belanghebbende zich niet kan vinden in de reactie van de Administratie, is hij 

gerechtigd om binnen vier weken een gemotiveerd bezwaarschrift tot het Bestuur te richten. 

 

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

P/a Appel Pensioenuitvoering B.V. 

Postbus 30396 

1303 AJ Almere 

 

Mail: pfcosun@appelpensioen.nl 

 

Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbevestiging naar Belanghebbende 

verzonden. 

 

3. Het Bestuur is gehouden om het bezwaar nader te onderzoeken. Binnen drie maanden nadat 

het Bestuur het bezwaarschrift heeft ontvangen, neemt het Bestuur een besluit over de 

ingediende Klacht. Het Bestuur brengt zijn besluit binnen twee weken nadat dit tot stand is 

gekomen schriftelijk ter kennis van de Belanghebbende, onder vermelding van de eventueel 

naar aanleiding van de Klacht genomen maatregelen. Het Bestuur dient de Belanghebbende 

hierbij te wijzen op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de Ombudsman Pensioenen of 

Autoriteit Persoonsgegevens.    

 

4. Indien het spoedeisende karakter van de Klacht dit vergt, is het Dagelijks Bestuur bevoegd een 

beslissing te nemen. Het Bestuur wordt hierover in de eerstvolgende vergadering geïnformeerd. 

 

 

  

mailto:pfcosun@appelpensioen.nl
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Artikel 4 Geschillenprocedure 

 

1. Indien een Geschil is gerezen in een contact tussen de Administratie en een Belanghebbende, 

dient de Belanghebbende het Geschil schriftelijk en zo goed mogelijk gemotiveerd binnen vier 

weken nadat het feit zich heeft voorgedaan bij de Administratie in.  

 

Het Geschil kan schriftelijk per post of per mail worden ingediend: 

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

P/a Appel Pensioenuitvoering B.V. 

Postbus 30396 

1303 AJ Almere 

 

Mail: pfcosun@appelpensioen.nl 

 

Na ontvangst van het Geschil wordt een ontvangstbevestiging naar de Belanghebbende 

verzonden. De Administratie reageert binnen 4 weken na ontvangst van het Geschil schriftelijk 

naar Belanghebbende. De Administratie dient de Belanghebbende hierbij te wijzen op de 

mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij het Bestuur. 

 

2. Indien de Belanghebbende zich niet kan vinden in de reactie van de Administratie, is hij 

gerechtigd om binnen vier weken een gemotiveerd bezwaarschrift tot het Bestuur te richten. 

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

P/a Appel Pensioenuitvoering B.V. 

Postbus 30396 

1303 AJ Almere 

 

Mail: pfcosun@appelpensioen.nl 

 

Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbevestiging naar Belanghebbende 

verzonden. 

 

3. Het Bestuur is gehouden een nader onderzoek naar de feiten in te stellen. Indien noodzakelijk 

past het Bestuur het beginsel van hoor en wederhoor toe, mondeling of schriftelijk. Zo spoedig 

mogelijk na het onderzoek van de feiten, doch uiterlijk binnen drie maanden nadat het Bestuur 

het bezwaarschrift heeft ontvangen, neemt het Bestuur een besluit over het ingediende Geschil. 

Het Bestuur brengt zijn definitieve beslissing schriftelijk ter kennis van de Belanghebbende, 

doch eveneens uiterlijk binnen drie maanden nadat het Bestuur het bezwaarschrift heeft 

ontvangen. 

Het Bestuur dient de Belanghebbende hierbij te wijzen op de mogelijkheid bezwaar aan te 

tekenen bij de Ombudsman Pensioenen of de mogelijkheid van beroep op de rechter.  

  

4. Indien een Geschil rechtstreeks is gerezen tussen een Belanghebbende en het Bestuur dan 

kan het Geschil rechtstreeks bij het Bestuur worden ingediend. Na ontvangst van het geschil 

wordt een ontvangstbevestiging naar Belanghebbende verzonden. Hierna volgt afhandeling 

conform lid 3. 

 

 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 P/a Appel Pensioenuitvoering B.V. 

 Postbus 30396 

mailto:pfcosun@appelpensioen.nl
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 1303 AJ Almere 

  

 Mail: pfcosun@appelpensioen.nl 

 

 

5. Indien het spoedeisende karakter van het Geschil dit vergt, is het Dagelijks Bestuur bevoegd 

een beslissing te nemen. Het Bestuur wordt hierover in de eerstvolgende vergadering 

geïnformeerd. 

 

 

Artikel 5 Ombudsman Pensioenen 

 

1. Het Fonds acht zich gehouden aan de aanwijzingen die de Ombudsman Pensioenen het Fonds 

oplegt, tenzij het Bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich daartegen 

verzetten. 

 

2. Het Fonds acht zich niet aan de aanwijzingen van de Ombudsman gehouden indien op deze 

instantie een beroep is gedaan voordat gebruik is gemaakt van de onder artikel 3 respectievelijk 

artikel 4 omschreven procedure. 

 

3. Het telefoonnummer van de Ombudsman Pensioenen is 070 - 3499620. Zij adviseren om eerst 

telefonisch contact met hen op te nemen. Daarbij wordt beoordeeld of de Klacht of het Geschil 

in behandeling wordt genomen door de Ombudsman. 

 

 

Artikel 6 Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Een Belanghebbende, die het oneens is met de wijze waarop het Fonds zijn persoonsgegevens 

verwerkt, kan zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden. Het adres hiervan is: 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ Den Haag 

 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

    

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021, nadat positief advies van het 

verantwoordingsorgaan is verkregen. Dit reglement vervangt per deze datum het voorgaande 

reglement d.d. 12 oktober 2009. 

 

 

Breda, 19 januari 2021 

 

 

 

 

P.W.M. van Veldhoven L.L. Gastelaars 

Voorzitter Bestuur Secretaris Bestuur 

mailto:pfcosun@appelpensioen.nl
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Bijlage: Stroomschema 

 

 Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of bent u   

                     het niet eens met de vaststelling van de hoogte van uw  

                     pensioen?  

 

                     Bel ons via: 085-2104133 

 

 
Als we uw probleem telefonisch niet kunnen oplossen, vertellen we u of er sprake is van een Klacht 
of Geschil. Onderstaand ziet u welke route u dan kunt volgen. 

 

Klacht 

 

 Geschil 

Stuur binnen 4 weken een email of   
          brief 

  

Stuur binnen 4 weken een email of 
          brief 

↓ 
 

 
↓ 

 

Binnen 4 weken ontvangt u een  
         reactie van de administratie 

 

Binnen 4 weken ontvangt u een  
         reactie van de administratie 

↓ 
 

 
↓ 

 

Bent u niet tevreden met deze  
         reactie, stuur dan binnen 4 weken  
         een bezwaar aan het bestuur 

 

Bent u niet tevreden met deze  
         reactie, stuur dan binnen 4 weken   
         een bezwaar aan het bestuur 

↓ 

 

 
↓ 

Het bestuur onderzoekt het bezwaar  
        en komt binnen 3 maanden met een  
        oordeel op het bezwaar 

 

Het bestuur onderzoekt het bezwaar  
        en komt binnen 3  maanden met een 
        oordeel op het bezwaar 

↓ 

 

 
↓ 

Bent u niet tevreden met de uitkomst  
       op het bezwaar, dan kunt u naar  
       de Ombudsman Pensioenen 
       070-3499620 
       of naar  
       de Autoriteit Persoonsgegevens 
       0900-2001201 
       of naar de rechter 

 
Bent u niet tevreden met de uitkomst  

       op het bezwaar, dan kunt u naar  
       de Ombudsman Pensioenen 
       070-3499620 
       of naar de rechter 

 


