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Abstract NL: 
Herziening van het pensioenstelsel vraagt om aanpassing van het pensioencontract. 
Er wordt in dat verband vaak gesproken over het completer maken van het pensioencontract. De 
pensioengerelateerde (economische) literatuur benadrukt dat de incompleetheid van het 
pensioencontract met name is gelegen in de onduidelijkheid over het delen van risico's zoals 
bijvoorbeeld in het geval van overschotten en tekorten. Op deze onderdelen kan het pensioencontract 
economisch completer worden gemaakt door ex ante afspraken te maken over de verdeling. 
 
In dit paper wordt de juridische kant van een (in)complete pensioencontract geanalyseerd. Ik onderzoek 
of pensioencontracten, mede gelet op de zeer lange looptijd, juridisch compleet kunnen zijn. Doel van 
het onderzoek is om duidelijkheid te scheppen over de betekenis van de juridische en economische 
definitie van een (in)compleet pensioencontract.  Tot slot wil ik duidelijk maken wat de juridische 
gevolgen zijn van de keuze voor een economisch compleet pensioencontract.  

 
Dit paper onderzoekt de juridische consequenties van een compleet pensioencontract bij 
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Een groot deel van de (beroeps)bevolking is aangesloten 
bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.  Bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zijn 
de werkgevers- en werknemersorganisaties (ook wel de sociale partners genoemd) de partijen die 
initieel het pensioencontract (de collectieve pensioenovereenkomst) ontwerpen. Vervolgens dragen 

sociale partners de uitvoering ervan op aan het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds.  
 

Abstract ENG: 

The redesign of the Dutch pension system requires adjusting the pension contract. 
Adjusting the pension contract is often referred to as "making the pension contract more complete". 
The Dutch economical literature on pensions emphasizes that the incompleteness is mainly due to the 
absence of agreement on risk-sharing. For instance in cases of financial deficits or surpluses. 
In this respect the pension contract can be made more complete by adding ex ante agreements on the 
distribution of risks. 
 
This paper analyses the legal side of an (in)complete pension contract. I will analyse whether a pension 
contract can be legally complete at all taking into account that it is concluded for a long term. The goal 
of this research is creating clarity on the meaning of a legal and economical (in)complete pension 
contract. Lastly, I will make clear what the legal implications will be when applying an economical 
complete pension contract. 
 
This paper analyses the legal consequences of a complete pension contract implemented by an industry-

wide pension fund. A large part of the Dutch (working) population participates in an industry-wide 

pension scheme. In that case the employer and employee representatives (also called social partners, 

design the pension contract. Subsequently they transfer the pension contract to the industry-wide 

pension fund in order to have it implemented. 

 


