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INTERNSHIP PROJECT PROPOSAL 
Title  Vormgeven van combineren van pensioen en hypotheek in 

de opbouwfase 

Dutch language mandatory Yes 

Type of internship1 As regular and as extended master internship 

Internship period Flexible 

For students in MSc Economics, MSc Finance, MSC EME, QFas 

Internship remuneration Yes, € 500 per month 

Organization and (sub)section PGGM 

Internship supervisor(s) 

name and contact details2 

Niels Kortleve en Ireen Hendriks 

Niels.Kortleve@pggm.nl, Ireen.Hendriks@pggm.nl 

  

 

Short description internship project (incl. literature)  

De SER heeft enkele inmiddels welbekende voorstellen gedaan om het pensioencontract toekomstbestendig te 

maken. Een van de genoemde thema’s is meer keuzevrijheid/maatwerk. Door hier meer ruimte in te geven zou 

het pensioensysteem beter aansluiten op het steeds heterogenere deelnemersbestand. 

Kopers en huurders met hetzelfde inkomen bouwen evenveel pensioen op, terwijl kopers na de aflossing van hun 

hypotheek lagere woonlasten hebben en woningvermogen dat ze kunnen verzilveren. De netto bestedingsruimte 

van een koper na pensionering ligt daarmee beduidend hoger dan een vergelijkbare huurder. In de opbouwfase 

heeft een koper – na woonlasten – juist minder te besteden3, terwijl men dan juist meer wil kunnen besteden 

(bijvoorbeeld vanwege opgroeiende kinderen). Kopers zouden mogelijk toe kunnen met een lagere 

pensioenopbouw, omdat zij woningvermogen opbouwen. Huurders zouden wellicht juist meer willen en misschien 

zelfs wel moeten opbouwen.4  

 

Als we woningvermogen meenemen bij het bepalen van de benodigde pensioenopbouw, hoe kunnen we dat het 

beste vormgeven? Mogelijke onderzoeksvragen zijn:  

- Met welke elementen op het gebied van wonen en pensioen, kunnen we ons homogene pensioenstelsel 

transformeren naar een ‘Pensioen op maat’ stelsel? 

- Op welke manier kunnen we zorgen dat mensen voldoende maar niet te veel sparen voor hun oude dag? 

- Welke behoeften hebben deelnemers in de verschillende fasen van hun leven op het gebied van wonen en 

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 
2 Will not be made public. Students need to contact Netspar for intermediation. 
3 Uitgaande van een werkende koper met een hypotheek die afgelost wordt.  
4 Zie bijvoorbeeld I.C.M. Hendriks MSc., drs. M. Kok, drs. C.E. Kortleve, M. Kropman MBA RB en drs. J. van 
Valkengoed, Generiek pensioenbeleid past niet bij heterogeniteit inkomen en woonsituatie, Pensioen Magazine nr. 3, 
maart 2017 en I.C.M. Hendriks MSc., drs. M. Kok, drs. C.E. Kortleve,  M. Kropman MBA RB en drs. J. van Valkengoed, 
Pensioen- en woningvermogen beter op elkaar afstemmen, Pensioen Magazine nr. 4, april 2017. 
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