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Voorwoord 

Dit paper dient als eindopdracht van het Netspar Pensioen Innovatie Programma 2015-2016 dat in 

samenwerking met TIAS | School for Business and Society is georganiseerd. 

 

Het programma bestond uit vier tweedaagse onderdelen met de volgende onderwerpen: 

 Pensioenstel in transitie (september 2015). 

 Inzicht in de pensioenconsument: van opbouw naar uitkering (november 2015). 

 Risicomanagement van financieel dienstverlener en consument (februari 2016). 

 Pensioenregelgeving, toezicht en governance (april 2016). 

 

Wij hebben het persoonlijk contact bij het schrijven van dit paper als prettig ervaren, waarbij onze mix van 

achtergronden en organisaties een waardevolle bijdrage heeft geleverd. De balans tussen zakelijke drukte 

en privé legde wel druk op het schrijven van het paper. 

 

Wij willen Stefan Lundbergh bedanken voor de prikkelende begeleiding van ons paper en kijken uit naar de 

presentatie en discussie op het afsluitende seminar op dinsdag 21 juni 2016. 

 

 

Tilburg, 12 juni 2016  

 

 

Anita de Bode 

Jacqueline Gijsen 

Rita van Ewijk 

Arjan van de Grootevheen 
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Samenvatting 

Discussies over het gebruik van big data in de verzekeringssector richt tot nu toe met name op 

schadeverzekeringen. Op het gebied van pensioenen blijft het nog stil. Dit terwijl juist ook in de 

pensioensector big data een grote rol kan gaan spelen. Met alle ontwikkelingen in de pensioensector zullen 

deelnemers steeds meer individuele keuzes moeten gaan maken. Big data kan helpen bij het ondersteunen 

van deze keuzes. Voor pensioenfondsen- en verzekeraars ligt er een uitdaging om op tijd in te spelen op 

veranderingen in het keuzepatroon van deelnemers als gevolg van big data. Big data kan een game changer 

gaan worden in de pensioen- en verzekeringssector. Het is tijd dat pensioenfondsen en –verzekeraars zich 

hier op voor gaan bereiden. 

 

Big data is uitgegroeid tot een modewoord. Maar wat bedoelen we er mee? Met big data worden 

verbanden gelegd tussen diverse bronnen van data. Van big data is sprake als aan minimaal twee van de 

volgende V’s is voldaan: ‘volume’ (hoeveelheid), ‘variety’ (diverse bronnen), ‘velocity’ (snelheid waarmee 

data gegenereerd en geanalyseerd wordt) en ‘value’ (waarde). De waarde van de data bepaalt voor een 

belangrijk deel de impact die de data kan hebben wanneer het mogelijk is om gegevens om te zetten in 

bruikbare informatie voor de deelnemers, pensioenfondsen en/of verzekeraars. (hoofdstuk 1 en 2). 

 

Onderzoek toont aan dat de mens ‘gehandicapt’ is in het nemen van besluiten en het inschatten van 

kansen en bedreigingen. Een mens is zoals hij is en daar is niets mis mee, maar de keuze architectuur moet 

worden aangepast aan hoe mensen zijn in plaats van andersom. Big data geeft meer informatie, nieuwe 

informatie, die kan helpen bij het maken van keuzes. Ook op het gebied van pensioen, waarbij 

ontwikkelingen en trends bestaan naar individualisering, maatwerk en meer keuzemogelijkheden voor 

deelnemers. Big data gaat deelnemerskeuzes ondersteunen, op initiatief van deelnemers en/of 

pensioenfondsen en/of verzekeraars, waarbij spanningen en vraagstukken ontstaan tussen de beschikbare 

technologie, de mate van zorgplicht, de evenwichtigheid van communicatie, ethiek en privacy (hoofdstuk 

3). 

 

Voor pensioenfondsen en verzekeraars zal de ontwikkeling van big data betekenen dat de actuariële 

modellen, en wellicht zelfs de actuariële functies binnen de organisatie, zullen gaan veranderen. Er is niet 

langer sprake van één groep verzekerden waar de wet van de grote aantallen op van toepassing is, maar er 

zal sprake zijn van kleinere gedifferentieerde groepen verzekerden met ieder hun eigen gedrag en daaruit 

voortvloeiende keuzes. Dit vraagt andere inzichten en andere capaciteiten van een pensioenorganisatie. Is 

de toekomstige actuaris meer een data-analist dan een statisticus? Big data gaat de huidige collectieve 

risicodeling, die sommige elementen van overdrachtsolidariteit bevat, ondermijnen. Dit betekent niet dat 

solidariteit helemaal zal verdwijnen, maar wel dat de vorm waarin solidariteit is geregeld zuiverder wordt 

en daarmee beter uit te leggen aan deelnemers. Dit vergt aanpassingen op het productontwerp, de 

prijsstelling en de interne organisatie (hoofdstuk 4). 

 

Om te overleven is het zaak dat bestaande partijen zich bewust zijn van de bedreigingen en starten met het 

formuleren van een passende reactie. Vooraanstaande ondernemingen kunnen alles goed doen en toch 
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hun marktpositie verliezen omdat zij ‘disruptieve technologieën’ niet tijdig signaleren. De combinatie van 

het beschikbaar komen van steeds meer big data en het uitbreiden van de keuzemogelijkheden voor 

deelnemers, maakt dat het speelveld voor pensioenfondsen en verzekeraars gaat veranderen. Ook de 

plannen voor de aanpassing van het pensioenstelsel bieden ruimte aan nieuwe producten en initiatieven 

(hoofdstuk 5). 

 

Samenvattend zal big data deelnemerkeuzes gaan ondersteunen en zijn betere voorspellingen op 

individueel niveau mogelijk. Hiermee ontstaat binnen een collectief meer inzicht in vergelijkbare 

deelnemersgroepen en zal big data uiteindelijk collectieve risicodeling gaan ondermijnen. Big data zal een 

deel van de huidige collectieve risicodeling vervangen door een meer zuivere vorm van risicosolidariteit. 

Om niet overvallen te worden met de feiten, maar proactief te kunnen inspelen op de ontwikkelingen, 

zullen pensioenfondsen en verzekeraars moeten starten met het nadenken en verder uitwerken van het 

effect van big data op de sector (hoofdstuk 6).  

 

Dit paper beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sector op het gebied van big data. Big 

data is een game changer voor de pensioen- en verzekeringssector: ‘So, wake up!  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Als gevolg van big data komen steeds meer nieuwe gegevens beschikbaar die ook relevant zijn voor de 

pensioen- en verzekeringssector. Hoewel over het gebruik van big data in de individuele (schade) 

verzekeringsmarkt veel discussie gevoerd wordt, is het rondom dit thema binnen de pensioensector nog 

relatief stil. Dit terwijl in andere sectoren de afgelopen jaren al is gebleken dat het beschikbaar komen van 

big data grote impact kan hebben. Bij verzekeren gaat het uiteindelijk immers om het maken van een zo 

goed mogelijke inschatting van risico’s om vervolgens deze risico’s zo goed mogelijk in te prijzen. Big data 

begint daarbij steeds meer een rol te spelen bij het inschatten van risico’s bij voornamelijk 

schadeverzekeringen. Dit zal echter ook gaan gelden voor de pensioenmarkt van zowel fondsen als 

verzekeraars. De data die beschikbaar komt als gevolg van de big data trend zal zowel door de aanbieder 

van het product (het pensioenfonds of verzekeraar) als door de afnemer (de deelnemer) worden gebruikt 

bij het maken van keuzes over het al dan niet aanbieden of afnemen van het product of het maken van 

keuzes binnen het (verplichte) product. In deze paper zullen wij schetsen wat de mogelijke effecten zijn 

zowel vanuit het perspectief van de deelnemers als vanuit het perspectief van pensioenfonds en 

verzekeraar. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit paper is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de pensioensector op 

het gebied van big data: ‘Wake up!’  

1.3 Vraagstelling 

De centrale onderzoeksvraag is: 

‘Big data: een game changer voor de pensioen- en verzekeringssector?’ 

 

De twee afgeleide onderzoeksvragen aansluitend op de centrale onderzoeksvraag zijn: 

1. Hoe kan big data deelnemerkeuzes ondersteunen? 

2. In hoeverre kan big data collectieve risicodeling ondermijnen? 

1.4 Onderzoeksopzet 

Voor het beantwoorden van de vraagstelling is gebruik gemaakt van bureauonderzoek. De gehanteerde 

bronnen zijn literatuur, documenten, media en personen. Vanuit het Verbond van Verzekeraars is recent 

een green paper ‘Grip op Data ‘ (2016) verschenen. Omdat dit een recent paper is vanuit de 

uitvoeringsbranche zelf wordt in deze paper een aantal keer gerefereerd aan dit paper. Er is nog weinig 

literatuur beschikbaar betreffende het gebruik van big data in de fonds- en verzekeringssector. Hierdoor 

kan het lijken dat in deze paper het green paper van het Verbond van Verzekeraars bovenmatige aandacht 

krijgt. Dit is niet de achterliggende bedoeling geweest van de auteurs.  
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2. Een introductie in big data 

2.1 Definitie 

Big data is uitgegroeid tot een modewoord en er zijn diverse definities van Big Data. Volgens Gartner gaat 

het om drie V’s: ‘volume’ (hoeveelheid), ‘variety’ (diverse bronnen) en ‘velocity’ (snelheid waarmee data 

gegenereerd en geanalyseerd wordt). Andere definities combineren twee assen: ‘interne / externe’ data en 

‘gestructureerde / ongestructureerde’ data. Hoewel de definities variëren en er ook vele varianten zijn voor 

de term Big Data, gaat het samenvattend over de toename van de hoeveelheid data en de toename van de 

mogelijkheden om verbanden tussen al die data te vinden. Dat levert nieuw soorten van gegevens op waar 

zowel bedrijven en overheden als consumenten iets mee kunnen. De belangrijkste uitdaging is om 

gegevens om te zetten in bruikbare gegevens, oftewel informatie. 

 

Als aan minimaal twee van bovenstaande factoren (V’s) is voldaan, spreekt men in het algemeen over big 

data. Wij zien echter voor de specifieke hantering van het begrip en gebruik van ‘big data’ in de 

pensioensector een vierde V van ‘value’ (waarde), die wat ons betreft binnen de pensioensector 

belangrijker is dan ‘velocity’ (snelheid). De waarde van de data bepaalt voor een belangrijk deel de impact 

die de data kan hebben wanneer het mogelijk is om gegevens om te zetten in bruikbare informatie voor de 

deelnemers.  

2.2 Een voorbeeld in de praktijk 

Lange tijd zijn de premies voor autoverzekeringen gebaseerd op eenvoudig observeerbare criteria zoals 

leeftijd, adres en type auto. Deze criteria werden op basis van de wet van grote getallen vertaald naar 

premie omvang. Door de ontwikkeling van big data zijn hierin echter al wijzigingen waarneembaar.  

 

Zo wordt bijvoorbeeld door de autoverzekeraar Fairzekering het rijgedrag van de chauffeur meegenomen 

in de bepaling van de premiehoogte. Bij aanvang van de verzekering is de premie voor iedereen gelijk, maar 

afhankelijk van het rijgedrag vindt een aanpassing van de premie plaats. Het rijgedrag wordt daarbij 

gemeten via een Chipin stekker. Daar waar op dit moment de gegevens van de Chipin stekker door 

Fairzekering gebruikt worden voor de bepaling van de premiehoogte, en daarmee een dynamische en klant 

specifieke pricing ontstaat, biedt de data op deze chip tal van andere mogelijkheden, ook voor andere 

partijen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een dynamisch model voor wegenbelasting. 

 

Een voordeel van het gebruik van big data in premiebepaling is dat degenen die het meeste risico 

veroorzaken, ook degenen zijn die het meeste betalen voor het gelopen risico. Een nadeel is echter dat 

hierdoor (een deel van de) privacy opgegeven moet worden en dat er onverzekerbare groepen kunnen 

ontstaan.  

 

Naast het toepassen van gedifferentieerde pricing zijn er ook nog andere voordelen bij het gebruik van big 

data. Een verzekeraar is niet langer afhankelijk van informatie die de verzekeringsnemers zelf opgeven, 
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maar kan deze informatie objectief meten. Ook als aangegeven wordt dat het verstrekken van de 

informatie geen persoonlijke consequenties zal hebben zullen bijvoorbeeld niet alle bestuurders eerlijk 

aangeven of ze wel of niet te hard gereden hebben. Met het meten van de data kan objectievere informatie 

verkregen worden en kunnen daarmee de risico’s die een autoverzekeraar loopt beter ingeschat worden.  

 

Door de auto te vervangen door het individu, kunnen bovenstaande principes ook toegepast worden op de 

pensioensector. Wat een pensioendeelnemer zegt hoeft namelijk niet altijd overeen te komen met wat een 

deelnemer in praktijk doet. Daarom kan big data mogelijkerwijs helpen bij de beoordeling van 

risicomijdend gedrag gebaseerd op observaties in plaats van een antwoord op generieke vragen, en 

daarmee ondersteuning bieden bij pensioenkeuzes zoals de bepaling van het bij de deelnemer best 

passende risicoprofiel. 

2.3 Discussie in de verzekeringssector 

Het Verbond (2016) trapte de discussie af met de publicatie van de green paper ‘Grip op data’, waarmee 

verzekeraars waarborgen voorstellen om de zorgen over het gebruik van Big Data weg te nemen. Het 

gebruik van data is echter niet nieuw. Er is wel iets bijzonders aan de hand: Ongeveer negentig procent van 

alle data in de wereld is in de afgelopen twee jaar tot stand gekomen, aldus IBM. Het steeds sneller worden 

van computers, het Internet en de steeds lagere kosten voor de opslag en het gebruik van data zijn 

belangrijke factoren voor de groeiende hoeveelheid beschikbare data.  Daarmee is nog niet gezegd dat al 

deze data zinvol is. Bij big data gaat het juist om de vaardigheid uit de enorme berg van data informatie te 

halen die relevant is en goede voorspellende waarde heeft voor het doel dat men nastreeft. 

 

Op dit moment wordt vanuit de optiek van Verzekeraars vooral gesproken over de toepassing bij 

schadeverzekeringen als logische eerste stap. Er wordt veel aandacht besteed aan privacy. Het 

maatschappelijke beeld rondom big data is: instituties krijgen steeds meer data tot hun beschikking en het 

vermogen om in die berg van big data verbanden te vinden neemt eveneens zeer snel toe. De technologie 

is beschikbaar en dit roept allerlei maatschappelijke vragen op, vooral rondom privacy en solidariteit: het 

gebruik van big data kan op gespannen voet staan met individuele vrijheid en kan eveneens leiden tot 

indirecte discriminatie.  

 

De Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 

Instellingen geven richting en duiding aan het gebruik van data. Door pensioenfondsen en verzekeraars 

wordt nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van big data vanwege het feit dat de systemen waarmee 

fondsen en verzekeraars werken er niet op zijn gebouwd of ontwikkeld om data te ontsluiten en zo van 

nieuwe mogelijkheden gebruik te maken.  

 

Er wordt zeker ook een risico gezien dat de consument eerder over de data kan beschikken (lees: risico’s 

kan inschatten) dan de verzekeraar. Dit kan ook een uitdaging zijn voor verzekeraars en pensioenfondsen. 

Zij doen er goed aan zichzelf te organiseren op het verkrijgen, beheren en gebruiken van data, onder 

andere door voldoende kennis in huis te halen. Wat als in het eerdere voorbeeld over autoverzekeringen 
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verzekerden bijvoorbeeld bewust ander gedrag gaan vertonen door bijvoorbeeld hun auto op een andere 

plek te parkeren om zo een gunstigere premie af te dwingen. Of wat als een bijna pensioengerechtigde 

bijvoorbeeld aangeeft dat hij rookt, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is, om zo een hogere 

pensioenuitkering te ontvangen. Welk wijzigend gedrag zorgt daadwerkelijk voor een ander risico en welk 

gedrag is alleen bedoeld om de premiehoogte te beïnvloeden? 

 

Solidariteit 

Naast de mogelijkheden van big data zijn er ook zorgen, over privacy en solidariteit. “Hoe meer data, hoe 

meer verzekeraars kunnen differentiëren naar risico, waardoor premies voor hoge en lage risico’s meer 

uiteen kunnen gaan lopen”, aldus het Verbond. De eerder genoemde Fairzekering is hiervan een voorbeeld. 

Een ander voorbeeld is de verzekeraar Promovendum die zich richt op hoger opgeleiden waarbij een 20% 

korting op de autopremie wordt aangeboden. Met het gebruik van big data kunnen er meer 

gespecialiseerde verzekeraars gaan ontstaan met een homogene, gunstige doelgroep (de krenten uit de 

pap) wat potentieel kan leiden tot indirecte discriminatie en zelfs tot het niet langer verzekerbaar zijn van 

bepaalde doelgroepen. 

2.4 De mogelijke impact van big data op het pensioendomein 

Welke gevolgen heeft het beschikbaar komen en het gebruiken van big data door het individu in relatie tot 

de pensioenmarkt, zowel voor verzekeraars als fondsen? De pensioensector is aan het nadenken over een 

nieuw, houdbaar stelsel. In zowel SER variant 4A, 4B als 4C blijft sprake van het delen van biometrische 

risico’s. De SER variant 4A is daarbij echter gebaseerd op individuele pensioenpotjes, waarbij de collectieve 

risicopooling zich richt op de individuele biometrische risico’s en niet de beleggingsrisico’s. De SER variant 

4C maakt het delen van de beleggingsrisico’s en de aanleg van collectieve buffers mogelijk. Dit maakt het 

uitleggen van de uitkomsten aan individuele deelnemers wel moeilijker. 

 

Hoe wordt de uitvoering van pensioenafspraken binnen dit nieuwe stelsel vormgegeven? Zal er nog sprake 

zijn van een verplichtstelling? Wat als het individu meer data tot zijn beschikking heeft dan de 

pensioenuitvoerder en daarmee de biometrische collectiviteit onder druk zet? Moet het één collectiviteit 

zijn voor individuele biometrische risicodeling? Of moet het worden gesegmenteerd op basis van big data? 

Moet het mogelijk worden om iemand te weigeren in een collectiviteit na bijvoorbeeld het lezen van een 

medisch patiëntendossier? Wat als de deelnemer de pensioenuitvoerder op basis van beschikbare data ter 

verantwoording roept over gemaakte keuzes ten aanzien van de collectieve risicodeling en het effect 

daarvan op het individu?  

 

De ontwikkelingen naar een nieuw pensioenstelsel gaan hand in hand met discussies over 

(individuele)keuzevrijheid. Maar gezien het feit dat mensen nauwelijks geïnteresseerd zijn in pensioenen 

maakt dat zorgplicht rondom big data een belangrijke rol kan spelen. Het Verbond van Verzekeraars is de 

discussie gestart over het gebruik van big data, maar die discussie is nog niet gerelateerd aan pensioen. Ook 

gaat het vooral over gebruik van big data door verzekeraars zelf, niet door hun verzekerden. Binnen de 

Pensioenfederatie is de discussie over het gebruik van big data nog nauwelijks zichtbaar.  
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De pensioensector werkt nu nog met actuariële modellen gebaseerd op collectieve data en de wet van de 

grote aantallen. Het bijsturen van de gevolgen van keuzes die op basis van deze voorspellende modellen 

worden gemaakt kan tot nu toe alleen achteraf.  

 

Relevante aspecten 

 Hoe gaat de sector eruit zien als er steeds meer data van individuen beschikbaar komt? 

 Is de pensioensector voorbereid op het gebruik van big data door de pensioendeelnemer? 

 Wordt de vormgeving van het pensioenproduct de komende jaren niet gewoon gedicteerd door de 

deelnemer, inclusief de mate van risicodeling? 

 Wordt de pensioensector ingehaald door de tijd en door de deelnemer, die door het beschikbaar 

komen van data in twee jaar zich meer bewust wordt van pensioen dan alle voorgaande jaren bij elkaar 

geteld? 

 Zijn pensioenuitvoerders voorbereid op de impact die het gebruik van big data door de deelnemer kan 

hebben op de sector? 

 Hebben pensioenfondsen, als niet commerciële instellingen, een achterstand als het gaat om het 

omgaan met het analyseren van steeds meer real time data? 

 Welke functies houden zich hiermee bezig? 

 

Met dit paper trachten we een aanzet te geven voor discussie en onderzoek rondom deze aspecten. 

2.5 Samenvattend beeld 

De discussie over big data gaat maatschappelijk vooral over de as veiligheid versus vrijheid (privacy). Het 

beeld dat leeft is vooral dat grote instituties gevraagd en ongevraagd data verzamelen en deze gevraagd en 

ongevraagd gebruiken. Het individu moet beschermd worden. Meer specifiek binnen de verzekeringssector 

gaat het gebruik van big data via de as van de schadeverzekeringen met gevolgen voor privacy en 

solidariteit. Dit heeft ons geholpen bij het formuleren van de afgeleide onderzoeksvragen. 

 

Wij vinden het zeer zorgwekkend dat de pensioensector zich nauwelijks bezig lijkt te houden met de impact 

van big data op de deelnemers, de eigen organisatie en de stelseldiscussie. Wij zien een blootstelling aan 

het disruptierisico. De pensioensector is een sector die moeite heeft met veranderingen die zich in hoog 

temp opvolgen en die niet gewend is de verandering zelf te initiëren. Het risico dat de sector de 

mogelijkheden die ontstaan door het beschikbaar zijn van big data gaat missen, is zeer groot. Het gevolg 

kan zijn dat de sector achter de feiten gaat aanlopen en het contact met de pensioenconsument verliest. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat dit een voorbeeld wordt van een disruptieve innovatie, een game 

changer, voor de pensioen- en verzekeringssector. De kans op het verliezen van de marktpositie wordt 

kleiner naarmate de verantwoordelijken binnen de onderneming weten wanneer zij traditionele paden 

moeten verlaten (wanneer moet je juist niet naar je klanten luisteren, wanneer investeren in 

verdienmodellen met lagere marges, wanneer moet je juist in kleinere markten stappen ten koste van de 

grotere). Dit disruptierisico vormt de basis voor onze onderzoeksvraag en wordt behandeld in hoofdstuk 5.  
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3 Onderzoeksvraag 1 – Hoe kan big data 

deelnemerkeuzes ondersteunen? 

3.1 Probleem en theoretisch kader 

Onderzoek toont aan dat de mens ‘gehandicapt’ is in het nemen van besluiten en het inschatten van 

kansen en bedreigingen (Kahneman & Tversky, 1979; Hammond, Keeney & Raiffa, 2006; Murray-Webster & 

Hilson, 2008). Mensen ontwikkelen gewoonten en routines en voeren deze uit in reguliere situaties, 

bijvoorbeeld het stoppen voor een rood verkeerslicht zonder na te denken. Deze reguliere situaties gaan 

doorgaans probleemloos door totdat een bijzondere situatie zich voordoet, bijvoorbeeld het nemen van 

complexe besluiten zoals een pensioenkeuze of een investering. Dan ontstaat een bijzondere situatie die 

grafisch is weergegeven in onderstaand figuur. 

 
Figuur: The triple strand of influences on perception and risk attitude (Murray-Webster & Hilson, 2008). 

 

Besluitvorming in een bijzondere situatie komt in ons brein tot stand door een combinatie van bewuste 

(conscious), onderbewuste (sub-conscious) en emotionele factoren (affective). Daarnaast spelen ervaringen 

uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst mee. Onder omstandigheden van onzekerheid 

beïnvloeden al deze zaken onze risicohouding, ons waarnemingsvermogen en onze besluitvorming. Per 

factor worden hieronder een toelichting en een voorbeeld weergegeven. Hierbij is bewust gekozen voor 

voorbeelden die niet gerelateerd zijn aan pensioenkeuzes om te laten zien dat deze factoren niet alleen 

relevant zijn voor keuzes die veelal als moeilijke keuzes worden gezien zoals pensioen, maar juist ook van 

toepassing zijn op alledaagse situaties. 

 
1. Bewuste factoren; rationele beoordelingen. 
 
Voorbeeld van een rationele beoordeling: 

De kans bestaat dat een omvangrijke opdracht voor mijn organisatie niet wordt binnengehaald als gevolg van een slechte offerte. 

Dat kan vervelende consequenties hebben voor mijn organisatie. Ach, ik ben één van de velen die aan de offerte heeft bijgedragen 

en zal toch niet op de inhoud worden afgerekend. Daarom maakt het mij niet zoveel uit als de opdracht niet wordt binnengehaald. 

Deze factor betreft verwantschap als deel van het geheel, waarbij de houding anders zou zijn geweest indien deze persoon de 

offerte alleen zou maken. Deze factor wordt ‘propinquity’ genoemd. 
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2. Onderbewuste factoren; vuistregels (heuristieken) en denkfouten (cognitieve bias). 
 
Voorbeeld van een vuistregel: 

Hoe zou jij de onderstaande twee vragen beantwoorden? 

1. Is de populatie van Turkije groter dan 35 miljoen? 
2. Wat is je beste inschatting voor de populatie van Turkije? 

 

In de meeste gevallen beïnvloedt het willekeurig gekozen getal van 35 miljoen het antwoord op de tweede vraag. Het antwoord op 

de tweede vraag is in de meeste gevallen hoger dan het getal in de eerste vraag. Het getal in vraag 1 dient als anker en houdt ons 

brein voor de gek. Dit wordt ‘anchoring’ genoemd. 

 
Voorbeeld van een denkfout: 

Linda is 31 jaar oud, vrijgezel, erg uitgesproken en slim. Ze is afgestudeerd psychologe. Als student was ze erg betrokken bij 

onderwerpen als discriminatie en sociale rechtvaardigheid en nam ze deel aan antinucleaire demonstraties. 

 

Waarop is de kans groter? 

1. Linda werkt bij een bank. 
2. Linda werkt bij een bank en is actief in de vrouwenbeweging. 

 

85% van de respondenten in een onderzoek koos voor optie 2. Statistisch is echter de kans dat de twee feiten over Linda 

samenvallen kleiner dan de kans dat alleen optie 1 waar is. Mensen overschatten de kans op een specifiek geval. Deze denkfout 

wordt ‘conjunction fallacy’ genoemd. 

 
3. Emotionele factoren; gevoelens en emoties.  
 
Voorbeeld van een gevoel en emotie: 

Deze week heb ik een aanrijding gehad en vorige week kreeg ik niet de bonus die ik verwachtte, dus ik kan erop rekenen dat me wel 

meer slechte dingen overkomen. De gemoedtoestand is hier bedroefdheid en heeft effect op ons handelen. 

 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit vele en het voert voor dit paper te ver om alle biases te behandelen 

(Kahneman & Tversky, 1979; Hammond, Keeney & Raiffa, 2006; Murray-Webster & Hilson, 2008). Deze 

psychologische valkuilen en factoren van de mens beïnvloeden besluitvorming. Deze besluitvorming kan 

onder andere bestaan uit een verkeerde pensioenkeuze op basis van zelf geïnterpreteerde 

gezondheidsdata van een deelnemer (bias: illusie van volledige beheersing) of kan de reden zijn dat een 

bestuurder ten onrechte besluit om het onderwerp big data af te doen als ‘dat fenomeen waait wel weer 

over (bias: onderschatting)’. In hoeverre zijn wij onszelf hiervan bewust? Wat zijn de effecten hiervan op 

besluiten? Wat helpt ons een stap verder? 

 

Een mens is zoals hij is en daar is niets mis mee. We moeten alleen de keuze architectuur aanpassen aan 

hoe we zijn in plaats van andersom. Big data geeft ons meer informatie, nieuwe informatie, die kan helpen 

bij het maken van keuzes. Dit is een belangrijke reden voor de pensioensector om te gaan investeren in het 

analyseren van big data en te zorgen dat zij de deelnemer het beste ondersteunen, voordat een andere 

partij dit doet. 
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3.2 Toekomstverwachting 

In de huidige pensioenmarkt is een trend te zien van meer individualisering, meer maatwerk en meer 

keuzemogelijkheden. Hoewel de discussie over het nieuwe pensioenstelsel nog in volle gang is, gaan alle 

varianten uit van meer keuzevrijheid voor de pensioendeelnemer. Kunnen kiezen klinkt mooi, maar dit 

brengt voor de deelnemer ook met zich mee dat dus ook steeds meer keuzes zullen moeten worden 

gemaakt. Het is daarbij de vraag of de deelnemer dit ook kan en wil. Pensioen is ondanks het belang voor 

veel mensen iets waar men niet graag over nadenkt en voor het gevoel nog ver weg is. Ervaringen met 

bijvoorbeeld zorgplicht in de bancaire sectoren leren dat het heel veel moeite kost om mensen zo ver te 

krijgen hierover na te denken en de vragen te beantwoorden om tot een risicoprofiel te komen. En als de 

vragen beantwoord worden, kan er altijd nog een verschil zijn tussen wat mensen zeggen/invullen, en het 

gedrag wat men in praktijk laat zien. Toch is het van groot belang dat deze keuzes goed worden gemaakt. 

Uit het Netspar-onderzoek “Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de 

deelnemer?” (Bleeken, Hoet, Ewijk en Mehlkopf; 2016) komt naar voren dat verkeerde keuzes tot een 

aanzienlijk welvaartsverlies kunnen leiden voor de deelnemer. Een goede ondersteuning van de deelnemer 

is daarom van belang. Ook vanuit de zorgplicht zal dit worden verlangd. Big data kan een deelnemer in dit 

opzicht helpen, maar de afweging tussen nut en privacy bemoeilijkt dit. 

 

Een pensioenfonds of een verzekeraar kan deze ondersteuning op verschillende manieren bieden:  

 door de deelnemer de “juiste” keuzes aan te bieden door het productaanbod af te stemmen op de 

wensen en behoeftes van de deelnemersgroep. 

 door de deelnemer op de juiste momenten relevante informatie te geven die kan ondersteunen bij het 

maken van de keuze. 

 het scherper krijgen van het risicoprofiel als onderdeel van de invulling van de zorgplicht voor zowel 

deelnemers die bewust zelf kiezen als voor deelnemers die niet kiezen. 

 

Als wij gaan kijken naar hoe big data zou kunnen ondersteunen in de pensioenwereld komen er een drietal 

type data naar voren:  

 Levensverwachting / gezondheid / vitaliteit 

Er wordt tegenwoordig op vele manieren informatie verzameld over de deelnemer, denk hierbij aan 

smartwatches die slaapritmes, hartslag en dergelijke meten, registratie van alle sportactiviteiten 

etcetera. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze informatie op termijn ook kan leiden tot een 

betere inschatting van de individuele levensverwachting. Ook nu bestaan er al websites waar aan de 

hand van levensgewoonte een individuele levensverwachting kan worden berekend. Kennis over de 

levensverwachting kan een rol spelen bij diverse keuzes, zowel bij de deelnemer als bij het 

pensioenfonds/verzekeraar. Een pensioenfonds of -verzekeraar die weet dat zijn deelnemers meer dan 

gemiddeld sporten, zou op basis hiervan wellicht kunnen besluiten een hogere levensverwachting te 

hanteren of om het risico op arbeidsongeschiktheid aan te passen. 

 Financiële situatie 

Op diverse manieren wordt door bedrijven een profiel van de financiële situatie van een individu 

gemaakt. Een beter beeld van de financiële situatie (wel/niet bezitten van een eigen huis, overwaarde, 
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etc.) van de deelnemer kan worden meegewogen in het advies aan die deelnemer. Maar ook 

geaggregeerde informatie over de deelnemersgroep kan worden meegewogen in de besluitvorming 

over de pensioenen. 

 Risicohouding 

Op basis van big data kan ook aanvullende informatie over de risicohouding van een deelnemer worden 

verzameld. Dit kan betrekking hebben op financiële kennis, de mate waarin iemand risicomijdend is, 

maar ook over de mate waarin men in staat is risico’s te dragen.  

 

Deze laatste twee punten, de financiële situatie en de risicohouding van de deelnemer, kunnen door een 

pensioenfonds ook worden gebruikt bij het invullen van de zorgplicht. De verwachting is dat de eisen die 

worden gesteld aan een pensioenfonds / verzekeraar op dit punt de komende jaren zullen worden 

aangescherpt. Een pensioenfonds / verzekeraar wordt dan geacht meer over zijn deelnemers te weten, 

waarbij big data een belangrijke rol kan betekenen. Zeker waar het gaat om beschikbare premieregelingen 

waarin door de deelnemer beleggingskeuzes worden gemaakt.  

 

Het aanbieden van de juiste keuzes 

Bij het bepalen welke keuzes van belang zijn voor de deelnemers is het voor een pensioenfonds / 

verzekeraar belangrijk om een goed beeld te hebben van zijn deelnemers en de individuele behoeftes van 

die deelnemers. Voor een deelnemersgroep met veelal kleine pensioenen en waarvan de financiële situatie 

voor veel deelnemers niet zeer sterk is, is het aanbieden van de hoog–laag constructie misschien minder 

relevant en is het hebben van een iets betere nabestaandenverzekering belangrijker. Tenslotte kost elke 

optie extra geld in de uitvoering en moet het pensioenfonds / verzekeraar scherp kijken naar wat men wel 

of niet aanbiedt. Een goede, gefundeerde default keuze is daarom van belang. 

 

Een voorbeeld is het inventariseren van de behoefte om eerder met pensioen te gaan. Uit een Deense 

studie (Gerke & Lauridsen, 2013) komt een aantal factoren naar voren die een voorspeller zijn van de kans 

dat iemand wel of niet eerder met pensioen zal gaan. Het blijkt dat de kans dat iemand eerder met 

pensioen zal gaan groter is naar mate bepaalde medicatie wordt gebruikt, dat men kleinkinderen heeft of 

men zich minder goed gesteund voelt in complexe werksituaties. Echter blijken een chronische aandoening 

of depressiviteitsklachten de kans dat iemand eerder met pensioen gaat te verkleinen. Ook uit andere 

onderzoeken komen dergelijke factoren naar voren, zoals uit de Netspar survey paper waarin naar voren 

komt dat deelnemers die een scheiding hebben doorgemaakt veelal later met pensioen gaan. 

 

Natuurlijk kunnen de bovenstaande factoren niet zomaar los van elkaar worden gebruikt bij de 

besluitvorming over het wel of niet aanbieden van de optie voor vervroegd pensioen. Een uitgebreider 

model waarin een groot aantal van dergelijke factoren is meegenomen en is geplot op de hele populatie 

van de pensioenregeling kan worden gebruikt om beter zicht te krijgen op de mate waarin de deelnemers 

genegen zijn van aangeboden opties gebruik te maken. Deze informatie kan worden gebruikt bij het 

bepalen welke opties het pensioenfonds / verzekeraar zal aanbieden. 
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Ondersteunen van de deelnemer bij keuzes 

Een pensioenfonds of een verzekeraar kan met behulp van big data de deelnemer ook ondersteunen bij het 

maken van de juiste en relevante keuzes. Zoals al genoemd kan een verkeerde combinatie van keuzes tot 

een aanzienlijk welvaartsverlies leiden. Zoals ook uit het rapport van de AFM (2015), “Neem drempels weg 

opdat Nederlanders in actie komen voor hun pensioen”, naar voren komt, is het van groot belang de 

deelnemers op het juiste moment op hun situatie toegespitste informatie te geven.  

 

Door de informatie beter af te stemmen op de momenten dat een deelnemer ook daadwerkelijk bezig is 

met zijn pensioen en dus ook openstaat voor informatie op dit punt, is de kans dat de deelnemer ook de 

juiste acties onderneemt groter. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat individuele, op maat gesneden 

advertenties en koppelingen verschijnen bij het zoeken naar pensioeninformatie. 

 

Ook kan de informatie voorziening worden afgestemd op de life-events van een deelnemer. Facebook en 

Google weten ongetwijfeld veel eerder dan het pensioenfonds dat iemand gaat scheiden of een kind heeft 

gekregen. Deze informatie kan helpen om op het juiste moment te wijzen op bijvoorbeeld de mogelijkheid 

van een gesprek met een adviseur om gewijzigde persoonlijke pensioensituatie te bespreken. Daarnaast 

kan de deelnemer zich met behulp van big data vergelijken met andere, vergelijkbare deelnemers en de 

pensioenkeuzes die zij gemaakt hebben. 

 

De angst bij veel pensioenfondsen en verzekeraars is ongetwijfeld dat dit tot negatieve reacties bij de 

deelnemers zou kunnen leiden. Een andere zorg is gedifferentieerde prijsstelling op basis van inkomen van 

het individu. Gezien de negatieve reacties in de media op het initiatief van ING om klanten op basis van hun 

profiel voordelen te gaan bieden is deze angst niet onterecht. Financiële instellingen scoren qua 

vertrouwen laag bij de bevolking. Dit geldt ook voor pensioenfondsen en verzekeraars. Het vermoeden zal 

altijd blijven bestaan dat een financiële instelling de consument zal verlokken om keuzes te maken die 

gunstig zijn voor de aandeelhouders en niet de consument. De geschiedenis heeft aangetoond dat deze 

vrees niet ongegrond is. Tegelijkertijd raken mensen er echter steeds meer aan gewend dat hun gegevens 

worden gebruikt en wijzigen de inzichten over privacy. De kans is daardoor groot dat op termijn onder druk 

van de technologie het gebruik van data steeds meer algemeen aanvaard zal worden. 

 

Waar heeft big data invloed op pensioenkeuzes? 

In het onderstaande overzicht worden per pensioenkeuze / maatwerkoptie de voor de deelnemer of het 

pensioenfonds / verzekeraar relevante vragen opgenomen met daarbij of big data hier wellicht bij kan 

ondersteunen. 

Pensioenkeuze Aspecten Potentiële impact van big data 

Hoog – laag  Verwachte levensduur. 

 Completer beeld van financiële situatie. 

Hoog 

Eerder met pensioen  Verwachte levensduur. 

 Completer beeld van financiële situatie. 

Hoog 

Lump sum  Verwachte levensduur. 

 Completer beeld van financiële situatie. 

Hoog 
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Wel / niet partnerpensioen  Verwachte levensduur in relatie tot 

verwachte levensduur partner. 

Medium 

Bijsparen  Verwachte pensioensituatie. 

 Verwachte levensduur. 

Medium 

 

Doordat de deelnemer in de toekomst meer informatie tot zijn beschikking zal gaan krijgen bij het nemen 

van bijvoorbeeld de keuze voor een Hoog-Laag pensioen, kan een selectie-effect optreden. 

3.3 Conclusie en oplossingsrichting 

Big data gaat een rol spelen bij het maken van pensioenkeuzes door de deelnemer. De vraag is alleen 

wanneer en wie het beste toegang gaat krijgen tot deze data. Het is aan de pensioenfondsen en 

verzekeraars om na te gaan denken op welke wijze men de nieuwe data kan inzetten om de besluitvorming 

van deelnemer te ondersteunen. Een onderdeel van dit proces is de afweging van de voordelen die met big 

data kunnen worden gerealiseerd versus ethiek en het verlies van privacy. 
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4 Onderzoeksvraag 2 – In hoeverre kan big data 

collectieve risicodeling ondermijnen? 

4.1 Probleem en theoretisch kader 

De ontwikkelingen in de pensioensector zorgen ervoor dat deelnemers steeds meer keuzes moeten gaan 

maken. Ontwikkelingen op gebied van big data zorgen ervoor dat deelnemers steeds meer informatie tot 

hun beschikking zullen hebben om deze keuzes te maken. Dit zal erin resulteren dat verschillende 

deelnemersgroepen verschillende keuzes gaan maken. Daarmee komt de collectieve risicodeling per 

definitie onder druk te staan. De mate waarin deze ontwikkeling collectieve risicodeling (en individueel 

langleven) gaat vervangen, of zelfs ondermijnen, zal daarbij mede afhankelijk zijn van diverse 

maatschappelijke discussies rondom het gebruik van big data, zowel vanuit privacy oogpunt als vanuit het 

oogpunt van acceptatie van differentiatie in premie en homogenere risicosolidariteit. 

 

Voor pensioenfondsen en verzekeraars zal de ontwikkeling van big data betekenen dat de actuariële 

modellen, en wellicht zelfs de actuariële functies binnen de organisatie, zullen gaan veranderen. Er is niet 

langer sprake van één groep verzekerden waar de wet van de grote aantallen op van toepassing is, maar er 

zal sprake zijn van kleinere gedifferentieerde groepen verzekerden met ieder hun eigen gedrag en daaruit 

voortvloeiende keuzes. Dit vraagt andere inzichten en andere capaciteiten van een pensioenorganisatie. Is 

de toekomstige actuaris meer een data-analist dan een statisticus? 

4.2 Toekomstverwachting 

Zoals mede uit hoofdstuk 2 en 3 blijkt gaan de ontwikkelingen met big data in sneltreinvaart en speelt big 

data een grote rol bij deelnemerkeuzes. Door de verdere ontwikkeling en toegankelijkheid van big data 

kunnen deelnemers voor het maken van keuzes steeds meer gebruik kunnen gaan maken van inzichten uit 

big data, gecombineerd met hun eigen persoonlijke situatie. Big data geeft veel inzicht in de risico’s en de 

daarmee samenhangende oorzaken. Nieuwe technologie, zoals big data, en een nauwere relatie met de 

deelnemers opent de pensioen- en verzekeringssector voor innovatie en nieuwkomers op de markt. Retail 

communicatie en data management ligt immers dichter bij de core business van retail organisaties zoals 

Amazon. Zeker ten opzichte van de klassieke bank-, pensioen- en verzekeringssector. 

 

Het is technisch mogelijk veel data te verwerken en zware modellen te gebruiken. Big data kan daarmee 

leiden tot een hoge mate van premiedifferentiatie, een groot selectierisico en zet daarmee het 

solidariteitsbeginsel op losse schroeven. Kijkend naar het pensioen, van een individu en de totale groep, 

worden de volgende type risico’s onderscheiden (Nijman, 2016): 

Type risico Voorbeeld Maatregel Effect van big data 

Idiosyncratische   Micro langlevenrisico. 

 Kortlevenrisico. 

 Arbeidsongeschiktheidsrisico 

Collectieve risicodeling 

vermindert het 

individuele risico. 

Gedifferentieerde 

collectiviteiten en 

prijsdifferentiatie. 
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Verhandelbaar macro  Aandelenrisico. 

 Renterisico. 

Ongewenste risico's 

kunnen worden 

afgedekt in de 

financiële markten. 

Nader onderzoek is 

noodzakelijk. 

Niet verhandelbaar  Macro langlevenrisico. 

 Inflatierisico. 

 Beleggingsrisico’s voor betreden 

arbeidsmarkt. 

Ten laste van de 

risicodrager doordat 

geen markt bestaat om 

het af te kunnen 

dekken. 

Nader onderzoek is 

noodzakelijk. 

 

In de traditionele wereld middelen de idiosyncratische risico’s zich uit voor de grote groep. Juist deze 

risicocategorie dreigt de eerste te zijn van de gevolgen van big data. ‘Het tempo van de technologische 

ontwikkelingen ligt echter een paar versnellingen hoger dan die van de snelheid van wetswijzigingen/-

aanpassingen ...’ (Exel, 2016). In hoeverre middelen de idiosyncratische risico’s zich dan nog uit voor de 

grote groep? Of leidt verregaande premiedifferentiatie tot sparen (met een opslag) in plaats van 

verzekeren? 

 

Naast impact op de idiosyncratische risico’s zal big data ook van invloed zijn op de verhandelbare en niet 

verhandelbare macro-risico’s aangezien veranderingen in individuele keuzes indirect ook effect hebben op 

de afwegingen en risico’s aangaande de totale groep van verzekerden. Tot welke effecten dit zal leiden zal 

nader onderzocht moeten worden. 

 

In een wereld met meer keuzes en gedifferentieerde prijsstelling is communicatie met en vertrouwen van 

de deelnemers noodzakelijk. 

 

‘Big data is een doos van Pandora, een kruidvat dat op ontploffen staat indien er niet ethisch mee wordt 

omgesprongen’ (Verbrugge in de actuaris, 2015).  

 

Overdrachtssolidariteit versus risicosolidariteit 

Indien fondsen en verzekeraars niet inspelen op een verschuiving in deelnemerskeuzes, kan dit effect gaan 

hebben op de resultaten van deze fondsen en verzekeraars, ongeacht of de fondsen en verzekeraars wel of 

niet zelf een actieve rol gaan vervullen in de verdere ontwikkelingen van big data. Aan fondsen en 

verzekeraars is de uitdaging om de effecten op tijd te onderkennen om daarmee met hun productaanbod 

en tariefstellingen aan te blijven sluiten bij actuele deelnemerskeuzes. 
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Bovenstaand voorbeeld betreft uiteraard een versimpeld voorbeeld maar is bedoeld om te laten zien dat 

ook zonder dat een pensioenfonds of -verzekeraar zelf iets gaat doen met big data, het fonds of de 

verzekeraar wel degelijk geconfronteerd kan gaan worden met de gevolgen van big data.  

 

Om verlies te voorkomen kan de verzekeraar in dit voorbeeld de volgende aanpassingen doen: 

1. Verlaging van de uitkering voor iedereen. 

2. Verlaging van de uitkering voor deelnemers die kiezen voor een gelijkblijvende uitkering. 

 

Vanuit een historisch solidariteitsoogpunt zou waarschijnlijk voor optie 1 gekozen worden: verlaging van de 

uitkering voor iedereen. De vraag is echter of deze keuze wenselijk is of dat dit zal leiden tot meer 

overdrachtssolidariteit in plaats van risicosolidariteit. De nieuwe situatie is immers niet ontstaan door 

gewijzigde levensverwachtingen, maar is ontstaan uit meer inzicht in de individuele levensverwachtingen 

van deelnemers.  

 

Kiest de verzekeraar in dit voorbeeld voor optie 2, dan stapt de verzekeraar over naar gedifferentieerde 

pricing. De gelijkblijvende uitkering zal daarbij dan verlaagd moeten worden van €5.000 naar €4.940 om 

gemiddeld weer op een totale uitkering van €100.000 uit te komen. 

Een simpel voorbeeld van de potentiële impact van wijzigende keuzes: 
 
Stel de huidige situatie is als volgt: 

 Deelnemers gaan met 65 jaar met pensioen. 

 De gemiddelde levensverwachting is 85 jaar. 

 Het beschikbaar kapitaal per deelnemer op pensioendatum is €100.000. 

 Rente = 0% (geen verdiscontering). 

 Een verzekeraar biedt op pensioendatum de volgende varianten: 
o Gelijkblijvende uitkering van €5.000. 
o Hoog/Laag variant: €5.714 in eerste 10 jaar, daarna €4.286. 

 Deelnemers maken om andere redenen dan levensverwachtingen de keuze voor hoog/laag. 

 10% van de klanten kiest voor hoog/laag. 
 
Stel nu dat door de ontwikkeling en toegankelijkheid van big data, deelnemers meer inzichten gaan krijgen in hun 
persoonlijke levensverwachtingen en daarmee andere keuzes gaan maken: 30% van de klanten kiest voor 
hoog/laag, waarbij de gemiddelde leeftijd voor deze groep op 80 jaar komt te liggen. Omdat door big data de 
totaal gemiddelde levensverwachting niet wijzigt, zal daarmee de gemiddelde levensverwachting voor de groep 
met een gelijkblijvende uitkering op 87,1 jaar komen te liggen.  
 
De nieuwe situatie wordt dan als volgt: 

 30% van de klanten kiest voor hoog/laag. Met een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar betekent dit 
een gemiddelde totale uitkering van 10 x €5.714 + 5 x €4.286 = €78.570. 

 70% van de klanten kiest voor gelijkblijvend. Met een gemiddelde levensverwachting van 87,1 jaar betekent 
dit een gemiddelde totale uitkering van 22,1 x €5.000 = €110.500. 

 Totaal gemiddelde uitkering per deelnemer: €100.921. 
 
Aangezien het beschikbare kapitaal per deelnemer €100.000 betreft, keert de verzekeraar in de nieuwe situatie 
gemiddeld dus bijna 1% meer uit dan het beschikbare kapitaal en zal er in de nieuwe situatie sprake zijn van een 
verlies voor de verzekeraar. 
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Hoewel de verzekeraar in dit voorbeeld dus overgestapt is op prijsdifferentiatie ter voorkoming van een 

verlies, is het gevolg van deze wijziging dat de verzekeraar in praktijk nog steeds meer uit gaat keren dan 

het beschikbare kapitaal. 

 

Zou de verzekeraar meer inzicht hebben gehad in de achterliggende oorzaak van de keuzewijzigingen door 

deelnemers, dan had de verzekeraar ook een betere inschatting kunnen maken van het effect van de 

prijsdifferentiatie op de deelnemerskeuzes, en had bij het doorvoeren van de tariefwijziging rekening 

gehouden kunnen worden met boven getoond effect. 

 

Het hiervoor getoonde voorbeeld laat zien dat fondsen en verzekeraars inzicht zullen moeten hebben in 

hoe big data deelnemerskeuzes zal gaan beïnvloeden om hier op een juiste wijze tijdig mee om te kunnen 

gaan. Puur en alleen reageren op gewijzigde keuzes zonder kennis te hebben over de achtergrond van deze 

keuzes, kan niet alleen leiden tot te late aanpassingen maar kan ook leiden tot beslissingen die niet leiden 

tot het beoogde effect. Voor een pensioenverzekeraar kan dit leiden tot inkoop van verlies, voor een 

pensioenfonds kan dit via een lagere dekkingsgraad leiden tot het moeten korten van pensioenen. 

 

Het hier getoonde voorbeeld is uiteraard een gestileerd voorbeeld gebaseerd op rationele keuzes en inzicht 

in individuele levensverwachtingen. In praktijk zullen keuzes voor hoog/laag daarnaast niet alleen 

gebaseerd zijn op levensverwachtingen. Ook al geldt dat big data kan helpen om op individueel niveau een 

betere inschatting van de levensverwachting te maken, het blijft altijd een verwachting en geen 

daadwerkelijke bepaling van hoe lang iemand leeft. Het voorbeeld is echter bedoeld om te laten zien wat 

de consequenties kunnen zijn wanneer een fonds of verzekeraar niet goed in beeld heeft wat de oorzaken 

zijn van wijzigingen in deelnemerskeuzes. Komen deze wijzigingen voort uit het feit dat deelnemers met 

Effect van optie 2: verlaging van de gelijkblijvende uitkering: 
 

 Verzekeraar biedt op pensioendatum de volgende varianten aan: 
o Gelijkblijvende uitkering van €4.940. 
o Hoog/Laag variant: €5.714 in eerste 10 jaar, daarna €4.286. 

 
Daar waar een deelnemer met een individuele levensverwachting van 20 jaar in de vorige situatie nog een 
gelijke uitkering ontving in beide varianten, zal deze deelnemer nu een hogere totale uitkering ontvangen 
in een hoog/laag variant (€100.000) dan bij een gelijkblijvende uitkering (€98.800). 
 
In een situatie waarbij door gebruik van big data deelnemers steeds rationelere keuzes gaan maken op 
basis van meer individuele levensverwachtingen, zal dit betekenen dat een groep deelnemers gaat 
ontstaan dat door de prijsdifferentiatie een andere keuze gaat maken. 
 
Stel dat 10% van de deelnemers een individuele levensverwachting heeft van 20 jaar en op basis van 
bovenstaande een keuze gaat maken voor hoog/laag in plaats van gelijkblijvend. Dan ontstaat de volgende 
situatie: 

 40% van de deelnemers kiest voor hoog/laag, met een gemiddelde levensverwachting van 16,25 jaar. 

 60% van de deelnemers kiest voor een gelijkblijvende uitkering, met een gemiddelde 
levensverwachting van 22,45 jaar. 

 De gemiddelde uitkering bij hoog/laag is 10 x €5.714 + 6,25 x €4.286 = €83.927,50. 

 De gemiddelde uitkering bij gelijkblijvend is 22,45 x €4.940 = €110.903. 

 Totaal gemiddelde uitkering per deelnemer: €100.113. 
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behulp van big data andere keuzes gaan maken, dan zullen fondsen en verzekeraars zich dus verder 

moeten verdiepen in de inzichten uit big data en hoe deze deelnemerskeuzes kunnen beïnvloeden. Niet 

alleen om tijdig inzicht te hebben op benodigde product- of tariefaanpassingen, maar ook om deze op de 

juiste wijze door te kunnen voeren met het beoogde effect. Dit zal andere eisen gaan vragen aan de huidige 

functies binnen de organisatie van pensioenfondsen en verzekeraars.  

 

Bij het doorvoeren van wijzigingen is niet alleen het resultaat voor het fonds of de verzekeraar van belang. 

Ook zal meegewogen moeten worden hoe door de veranderende situaties en meer persoonlijke inzichten 

de maatschappelijke bereidheid tot het delen van risico’s zich zal ontwikkelen. Zoals in het voorbeeld 

getoond wordt, is in alle gevallen sprake van een overdrachtssolidariteit tussen de beide groepen. De groep 

hoog/laag ontvangt immers in dit voorbeeld in alle situaties naar verwachting minder dan de inleg. In welke 

mate blijft, wanneer deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen levensverwachtingen, sprake van 

bereidheid tot overdrachtssolidariteit of komen er juist meer prikkels om zich te onttrekken aan 

solidariteit? Zal een zuivere risicosolidariteit gemakkelijker te aanvaarden zijn voor deelnemers?  

 

In het Netspar Opinion paper (Dalen & Henkens, 2016 ‘Willen we ons pensioen nog wel samen doen?’) 

wordt gesproken over kanssolidariteit, risicosolidariteit en inkomenssolidariteit. Bij kanssolidariteit bieden 

degene die geluk hebben steun bij degenen die pech hebben, bij risicosolidariteit dragen deelnemers met 

een voorspelbaar ongelijk risico toch evenveel bij aan het verzekeren van risico’s en bij inkomenssolidariteit 

steunen de armen de rijken. Omdat hoger opgeleiden naar verwachting langer leven dan lager opgeleiden, 

is bij pensioenverzekeringen ook nu al sprake van risicosolidariteit. Met big data zal de voorspelbaarheid 

van ongelijke risico’s vergroot kunnen worden, wat kan leiden tot een hogere mate van risicosolidariteit en 

daarmee herverdeling. De vraag is in welke mate dergelijke inzichten gaan leiden tot een andere bereidheid 

tot solidariteit onder deelnemers. De discussie over persoonlijk pensioen met risicodeling (Lans, B. en 

Nijman, T.)  illustreert dat ook andere oplossingen mogelijk zijn met duidelijke individuele 

eigendomsrechten (SER 4A-C). Dit maakt dat fondsen en verzekeraars niet alleen in tariefstelling rekening 

zullen moeten houden met de effecten van big data, maar ook in hun productontwerp. Ook zal wetgeving 

een bepalende factor zijn. In welke mate gaat wetgeving de mogelijkheid geven om big data te gebruiken in 

productontwerp en prijsdifferentiatie? 

4.3 Conclusie en oplossingsrichting 

Big data gaat de huidige collectieve risicodeling, die sommige elementen van overdrachtsolidariteit bevat, 

ondermijnen. Dit betekent niet dat solidariteit helemaal zal verdwijnen, maar wel dat de vorm waarin 

solidariteit is geregeld zuiverder wordt en daarmee beter uit te leggen aan deelnemers. Het antwoord op 

diverse maatschappelijke vraagstukken zal bepalend zijn in welke mate dit gaat gebeuren. 

 

Voor pensioenfondsen en verzekeraars is het belangrijk tijdig de gevolgen van big data te onderkennen. 

Niet alleen in de ondersteuning van hun deelnemers, maar juist ook om de effecten hiervan op 

productontwerp, prijsstelling en de interne organisatie te onderzoeken en daar tijdig op te handelen. 
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5 Onderzoeksvraag – Big data: een game changer voor 

de pensioen- en verzekeringssector? 

5.1 Probleem en theoretisch kader 

De onderzoeksvragen uit hoofdstuk 3 en 4 laten zien dat de ontwikkelingen op het gebied van big data 

vanuit verschillende invalshoeken bekeken dienen te worden, namelijk: 

 Gedragsimpact. 

 Sociologische impact. 

 Product technische / actuariële impact. 

Kan deze ontwikkeling als reguliere innovatie en katalysator voor verandering gekenmerkt worden of 

praten we over een echte game changer voor de pensioensector? In de huidige pensioenmarkt is zowel 

vanuit de pensioenfondsen als vanuit de verzekeraars nog zeer weinig aandacht voor deze problematiek. 

Een artikel van Bradley en O’Toole (2016) laat zien wat nodig is om als bestaande partij goed te reageren op 

een dergelijke disruptie. 

 
Figuur: An incumbent’s guide to digital disruption (Bradley & O’Toole, 2016). 
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Om te overleven is het zaak dat bestaande partijen zich bewust zijn van de bedreigingen en starten met het 

formuleren van een passende reactie. In ‘the innovators dilemma’ betoogt  Clayton M. Christensen (1997) 

dat vooraanstaande ondernemingen alles goed kunnen doen en toch hun marktpositie kunnen verliezen 

omdat zij ‘disruptieve technologieën’ niet tijdig signaleren. De huidige markt van pensioenuitvoerders en 

pensioenuitvoeringsorganisaties kenmerkt zich als een markt die zich consolideert naar een beperkt aantal 

grote partijen. Deze partijen zijn gewend om B2I, Business to Institutional, te werken 

(uitvoeringsorganisaties en hun opdracht gevende fondsen) of B2B, Business to Business, te werken (de 

pensioenverzekeraars). Met het toenemen van de verantwoordelijkheden (en mogelijkheden) van de 

individuele pensioendeelnemer, zal de pensioenmarkt zich steeds meer moeten gaan gedragen als een 

B2B2C, Business tot Business to Consumer markt. Dit heeft gevolgen voor de huidige uitvoerders en hun 

uitvoeringsorganisaties omdat zij op dit moment nog niet toegerust zijn voor een dergelijke situatie 

(individuele marketing, contractering, klantcommunicatie, organisatiecultuur die zich richt op de 

individuele deelnemer).  

5.2 Consequenties voor de pensioen- en verzekeringssector 

De combinatie van het beschikbaar komen van steeds meer big data en het uitbreiden van de 

keuzemogelijkheden voor deelnemers, maakt dat het speelveld voor pensioenfondsen en verzekeraars gaat 

veranderen. Ook de plannen voor de aanpassing van het pensioenstelsel bieden ruimte aan nieuwe 

producten en initiatieven. Kijkend naar wat in andere sectoren gebeurt met behulp van big data, is de kans 

groot dat ook in de pensioenmarkt nieuwe initiatieven ontstaan die de krenten uit de pap gaan vissen van 

de bestaande partijen. Vooral de pensioenonderdelen als AOV en nabestaandenpensioen kunnen voor 

specifieke doelgroepen door partijen met goede inzichten in de deelnemerpopulatie (gebaseerd op big 

data) wellicht tegen aantrekkelijkere tarieven worden aangeboden. Dat dit nu al aan de orde is bevestigd 

de volgende quote van Stefan Duran van ElipseLife in een recent artikel van PensioenPro (april 2016): “We 

hebben een goede prijsstelling voor PPI’s omdat die vaak klanten hebben in de zakelijke dienstverlening: ICT, 

consultants en accountants. Dat zijn beroepsgroepen met een gunstig risicoprofiel, waardoor ons pricing 

model goed werkt. Voor andere doelgroepen kunnen we juist relatief duur zijn, maar die zitten vaak weer 

niet bij PPI’s.”  Het pensioenfonds of de verzekeraar blijft dan zitten met de minder goed verzekerbare 

groepen. Zonder aanvullende maatregelen zal dit kunnen betekenen dat een verzekeraar de winst ziet 

dalen op deze onderdelen dan wel dat een fonds de dekkingsgraad ziet dalen. 

 

‘Trends die je business disrupten’ kopte prof. dr. Sander Klous tijdens zijn lezing op het jaarcongres met de 

titel ‘Big Data’ van het Actuarieel Genootschap (Thooft, 2015). 

 

Zeker waar het gaat om het gebruik van big data is weinig kennis en middelen aanwezig bij 

pensioenfondsen. Verzekeraars hebben in de andere domeinen dan pensioenen wellicht iets meer kennis 

en vaardigheden in huis, maar ten opzichte van echte datagedreven bedrijven nog steeds tamelijk weinig. 

Het reageren op de mogelijke disruptie door big data vraagt dus niet alleen nadenken over het probleem, 

maar ook over de eigen mogelijkheden en capaciteiten. Wellicht moet worden gedacht aan samenwerking 

met andere partijen of het inkopen van diensten om uiteindelijk een goed antwoord te vinden op de 

veranderende situatie.  
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6 Conclusie en oplossingsrichting  

De pensioenmarkt is in beweging. Alle ontwikkelingen hierbinnen hebben het volgende met elkaar gemeen: 

deelnemers zullen steeds meer en meer individuele keuzes moeten gaan maken. Om daarbij de juiste 

keuzes te kunnen maken is niet alleen inzicht nodig in de eigen persoonlijke situatie, maar is ook inzicht 

nodig in welke keuzes het beste passen bij deze persoonlijke situatie. Ontwikkelingen op het gebied van big 

data kunnen deelnemers hierbij gaan ondersteunen en een bijdrage leveren aan het invulling geven aan de 

zorgplicht. 

 

Wanneer met de verdere ontwikkelingen en toepassingen van big data betere voorspellingen op 

individueel niveau mogelijk zijn, zal er binnen een collectief meer inzicht gaan ontstaan in vergelijkbare 

deelnemersgroepen. Als hiermee geen rekening wordt gehouden, zal hiermee in eerste instantie een 

verschuiving op gaan treden van risicosolidariteit tussen deelnemersgroepen naar overdrachtssolidariteit 

tussen deelnemersgroepen.  

 

Wanneer deze zelfde inzichten vervolgens ook invloed gaan hebben op de keuzes die deelnemers maken, 

zullen verschillende deelnemersgroepen verschillende keuzes gaan maken. Hiermee zal de 

overdrachtssolidariteit tussen deelnemersgroepen af gaan nemen, wat op totaal niveau zal resulteren in 

minder collectieve risicodeling. Big data zal daarmee een deel van de huidige collectieve risicodeling gaan 

vervangen door een meer zuivere vorm van risicosolidariteit. 

 

Voor pensioenfondsen en verzekeraars is het belangrijk om met hun productaanbod en tariefstelling tijdig 

in te spelen op veranderende deelnemerskeuzes als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van big data. 

Doen zij dit niet dan zullen er voor hen onverwachte anti-selectie effecten op gaan treden, wat voor 

verzekeraars kan leiden tot verliesgevendheid en voor fondsen kan leiden tot te lage dekkingsgraden.  

 

Hoewel steeds meer discussie en rapporten rondom de toepassing van big data in de verzekeringsmarkt 

verschijnen, richten deze zich tot nu toe vooral nog op de individuele verzekeringsmarkt (zie bijvoorbeeld 

Berekende risico’s - verzekeren in de datagedreven samenleving, Timmer, Elias, Kool & van Est, Rathenau 

Instituut 2015 en Grip op Data, Verbond van Verzekeraars, april 2016). De pensioenmarkt lijkt nog weinig 

bezig te zijn met de ontwikkelingen en gevolgen van Big Data. De kans dat Big Data ook van grote invloed 

gaat zijn op de pensioenmarkt is echter zeer groot, zeker als een nieuw pensioenstelsel meer 

keuzemogelijkheden met zich mee brengt. 

 

Om niet overvallen te worden met de feiten, maar proactief te kunnen inspelen op de diverse 

ontwikkelingen, zullen pensioenfondsen en verzekeraars moeten starten met het nadenken en verder 

uitwerken van het effect van big data op de pensioenmarkt. Daarin zullen ook vraagstukken als privacy en 

de gewenste mate van vervanging van collectieve risicodeling verder uitgewerkt moeten worden. Dit zou 

ingevuld kunnen worden middels een gezamenlijk initiatief vanuit de Pensioenfederatie en het Verbond 

van Verzekeraars, waarbij samenwerking gezocht wordt met partijen die een rol spelen dan wel een stuk 

verder zijn in de verdere ontwikkeling van big data.  
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Met het beschikbaar komen van steeds meer data, de toepassingsmogelijkheden voor aanbieders en 

pensioenconsumenten, wordt ook een ander vraagstuk zichtbaar: wie is verantwoordelijk voor de juistheid 

van de data en de gevolgen van de keuzes die een deelnemer op basis van die data maakt. 

 

Op welke wijze past dit binnen de ‘zorgplicht’ van verzekeraars en het hanteren van een ‘juiste en 

evenwichtige communicatie door pensioenfondsen? Het verdient aanbeveling deze vraag verder te 

onderzoeken binnen de pensioensector. 

 

De doelstelling van dit paper is het leveren van een bijdrage aan de pensioensector op het gebied van big 

data: ‘So, wake up!’ 
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