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INTERNSHIP PROJECT PROPOSAL 
 

Title  Achmea-01 - Cash flow analyses  

Research Area Pensions 

Dutch language mandatory Yes 

Type of internship1 Only as regular internship 

Internship period Flexible 

For students in MSc Finance and MSc QFAS 

Internship remuneration Yes, to be discussed 

Organization and (sub)section Achmea PensioenServices 

  

 

Short description internship project (incl. literature)  

De Europese toezichthouder voor pensioenfondsen (EIOPA) is momenteel een raamwerk aan het 

ontwikkelen voor kasstroomanalyses voor pensioenfondsen. Daarbij wordt gewerkt met het 

zogenaamde ‘benodigd rendement’ (internal rate of return). Dat is het rendement dat nodig is om 

exact alle toekomstige uitkeringen van het pensioenfonds (de kasstromen) te kunnen betalen. In deze 

stage willen we in eerste instantie dit raamwerk verder ontwikkelen door niet alleen te kijken naar de 

verplichtingen van een pensioenfonds, maar ook de beleggingenkant mee te nemen. Je zet dan 

verwacht rendement tegenover het benodigd rendement, en kan verschillende kansmaten berekenen. 

Bijvoorbeeld; wat is de kans dat je gegeven het beleggingsbeleid alle uitkeringen kan voldoen? Met 

deze kansmaten willen we kijken of we inzicht kunnen bieden in de financiële gezondheid en 

weerbaarheid van een pensioenfonds. Dit zijn namelijk de doelstellingen van EIOPA. En daar kan 

deze stage een mooie bijdrage aan leveren. 

 

Een vervolgvraag is of je op basis van de kasstroomanalyse ook een optimaal beleggingsbeleid kan 

bepalen? En een indexatie en kortingenbeleid? Wij hebben hier binnen Achmea al concrete ideeën 

voor, die nader uitgewerkt kunnen worden, maar voor eventuele nieuwe ideeën en inzichten staan we 

uiteraard ook open. Dit geeft ons dan een raamwerk voor een nieuw pensioencontract, waarbij de 

invloed van de risicovrije rente tot een minimum beperkt wordt. Dit contract willen we vergelijken met 

de huidige uitkeringenovereenkomst voor een pensioenfonds. We willen kijken naar 

pensioenresultaten en welvaartseffecten voor verschillende generaties. Om zo met deze stage naast 

de verdere ontwikkeling van een kasstroomanalyse voor EIOPA, ook een bijdrage te leveren aan de 

huidig lopende discussie over een nieuw pensioencontract voor Nederland. 

 

Praktijkliteratuur: 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2017%20IORP%20Stress%20Test%20Report.pdf 

https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160520-persoonlijk-pensioenvermogen.aspx 

 

                                                      
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://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2017%20IORP%20Stress%20Test%20Report.pdf
https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160520-persoonlijk-pensioenvermogen.aspx
https://www.netspar.nl/onderwijs/stages/achmea-01-cash-flow-analyses/
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Voor wetenschappelijke literatuur verwijzen we naar de Netspar database.  

Voor onderzoek naar de voorgangers van de kasstroomanalyse van EIOPA: 

https://www.netspar.nl/zoeken/?z=eiopa 

Voor de noodzaak van een nieuw pensioencontract 

https://www.netspar.nl/zoeken/?z=nieuw+pensioencontract 

Voor welvaartsanalyses: 

https://www.netspar.nl/zoeken/?z=welfare 
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