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INTERNSHIP PROJECT PROPOSAL 
 

Title  Rente-afdekking premieovereenkomst  

Research Area  

Dutch language mandatory Yes 

Type of internship1 As regular and as extended master internship 

Internship period Flexible 

For students in MSc EME, QFas 

MSc Economics, Finance 

Internship remuneration Yes, € 500 per month 

Organization and (sub)section PGGM 

  

De afgelopen jaren zijn veel pensioenfondsen niet in staat geweest om de pensioenen te verhogen 

met de inflatie. Ondertussen wordt er veel gesproken over de ontwikkeling van een nieuw stelsel 

waarin deelnemers een persoonlijk pensioenkapitaal hebben. In een dergelijk stelsel moet het 

beleggingsbeleid goed uitgedacht worden. In de literatuur is het gebruik van een life cycle 

onomstreden; hierbij hebben jongere deelnemers met name aandelen in hun portefeuille die in de loop 

van hun leven geleidelijk worden omgezet in obligaties. 

 

Een belangrijke vraag die nog open ligt in het ontwerp van de life cycle, is in hoeverre het renterisico 

moet worden afgedekt. Jonge deelnemers kunnen hun renterisico afdekken door het kopen van 

renteswaps waarmee ze de huidige nominale rente vastzetten. Uitgaande van een positief verband 

tussen de nominale rente en de inflatie kan het afdekken van renterisico leiden tot een hoger 

inflatierisico.  

 

 Dit onderzoek zal zich richten op de afweging tussen deze risico’s in de invulling van de life cycle. 

Met name kwantitatieve onderzoekstechnieken kunnen hiervoor worden gebruikt. Mogelijke 

onderzoeksvragen zijn:  

 Kan rente afdekking zorgen voor een stabieler nominaal pensioen? 

 Wat is de impact van rente afdekking op de risico’s voor het reële pensioen? 

 Kunnen producten waarmee tegelijkertijd rente- en inflatierisico worden afgedekt (bijvoorbeeld 

ILB’s) een aantrekkelijke toevoeging zijn voor de portefeuille? 

Voor dit probleem kan zowel een theoretische aanpak interessant zijn, als een onderzoek met behulp 

van een scenario model. PGGM heeft een scenario set beschikbaar die gebruikt kan worden voor 

Monte Carlo analyse. 

 

Literatuur: 

https://www.cpb.nl/persbericht/cpb-beleggingsrisico-nemen-en-renterisico-afdekken-nodig-voor-

goed-pensioen 

                                                      
1 TiSEM also offers the possibility of an extended master. For more information, see the pdf “Extended Master info”. An 
extended master follows a fixed program: Company traineeship March-October 2018; Company assignment and Master thesis 
October 2019-January 2019 

https://www.cpb.nl/persbericht/cpb-beleggingsrisico-nemen-en-renterisico-afdekken-nodig-voor-goed-pensioen
https://www.cpb.nl/persbericht/cpb-beleggingsrisico-nemen-en-renterisico-afdekken-nodig-voor-goed-pensioen
https://www.netspar.nl/pggm-06-rente-afdekking-premieovereenkomst/
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