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Samenvatting
De opkomst van data science heeft belangrijke implicaties voor individuele keuzemogelijkheden in pensioen. In dit paper reflecteren we op de mogelijke voordelen
en valkuilen van het gebruik van data science in de context van pensioenadvisering.
Hierbij richten we ons veelal op het onderscheid tussen twee soorten data, namelijk
administratieve indicatoren (gegevens die in beginsel objectief waarneembaar zijn)
en subjectieve indicatoren (gegevens die verwijzen naar meer abstracte persoonskernmerken). Ook bespreken we de privacy en data protection-kant van data science,
plus de belangenafwegingen die in het bijzonder relevant lijken bij de toepassing van
data science.
Het onderzoek leidt tot vier conclusies. Ten eerste kan al veel winst behaald worden bij de pensioenadvisering dan wel begeleiding van individuele pensioenkeuzes
als bestaande datasets gekoppeld worden – ongeacht of een dergelijke aanpak
onder het kopje data science valt. Ten tweede is terughoudendheid nodig bij het
gebruik van correlaties om tot een pensioenadvies te komen; de bevinding dat twee
of meerdere variabelen met elkaar gecorreleerd zijn, betekent niet dat er ook een
oorzakelijk verband aan ten grondslag ligt. Ten derde moet een goede governance
ingericht worden voor het besluitvormingsproces tot invoering dan wel gebruik van
data science-mogelijkheden. Het vooraf opstellen van heldere criteria voor toepassing
van data science is van groot belang, omdat het vaak niet mogelijk zal zijn om op
voorhand een ‘goed of fout’-beoordeling van een toepassing te geven. Tot slot is het
van belang dat data science-technieken niet als black box toegepast worden, omdat
dan mogelijk correlaties in analyses worden ontdekt met betrekking tot variabelen die
feitelijk een proxy zijn voor variabelen die ethisch of juridisch niet acceptabel geacht
worden.
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Summary
Has the future arrived? Data science and choices in pension for the individual
The rise of data science has important implications for choices in pension for the
individual. In this paper, we reflect on the possible benefits and pitfalls of using
data science in the context of pension advice. In particular, we distinguish between
different types of data, namely administrative indicators (capturing objectively
identifiable data) and subjective indicators (capturing data referring to more abstract
personal characteristics). We also discuss the privacy and data protection side of
data science, as well as the assessment of different interests that seem particularly
relevant when applying data science techniques. Four conclusions can be drawn
from this research. First, there is much to be gained if pension advice or guidance
for individuals when making choices for their pension makes use of linking different
datasets. Whether or not such an approach always falls under the heading of data
science seems less relevant. Second, caution is required when correlations are being
used to inform an advice for pensions; the finding that two or more variables are
correlated does not mean that they are also causally linked. Third, the decision
making process for implementing data science requires good governance. It is
particularly important to define clear criteria for the application of data science
techniques, since often it will be very difficult to determine the desirability of
applying such techniques beforehand. Finally, we argue that data science should
not be treated as a black box. Indeed, a black box approach entails the risk of using
variables in analyses that, in fact, serve as a proxy for other variables that would not
be acceptable for use in data science analytics on ethical or legal grounds.

5
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1. Introductie
De maatschappij wordt door big data getransformeerd. In de afgelopen halve eeuw
is de digitale opslagcapaciteit voor data met een factor van 50 miljoen vergroot en
zijn de kosten voor opslag ruwweg elke twee jaar gehalveerd (Mayer-Schonberger en
Cukier, 2014). Wij definiëren data science als een multidisciplinair onderzoeksveld dat
erop gericht is kennis, inzichten en informatie te onttrekken uit (on)gestructureerde
data.
Organisaties gebruiken data science-technieken inmiddels volop om beslissingen
te nemen over bijvoorbeeld de prijzen van producten en diensten, het gebruik van
marketingtechnieken en de benutting van capaciteit. In sommige gevallen zijn data
science-toepassingen relatief voor de hand liggend en weinig controversieel, zoals de
in Box 1 weergegeven data science-initiatieven van Walmart. In andere gevallen zorgt
het gebruik van data science voor grote maatschappelijke ophef. Recentelijk kwam
bijvoorbeeld naar buiten dat het bedrijf Cambridge Analytica toegang had tot de
gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers zonder dat zij hiervoor toestemming hadden gegeven. Deze gebruikersinformatie werd door Cambridge Analytica
gebruikt om mogelijke Trump-stemmers te bereiken. Inmiddels heeft Cambridge
Analytica haar deuren gesloten en is Facebook-CEO Mark Zuckerberg door zowel het
Amerikaanse Congres als het Europese Parlement stevig aan de tand gevoeld (Lanting
2018).
Een Nederlands voorbeeld van commotie over het gebruik van data science is ING
Bank. ING wilde in 2014 bij een selecte groep klanten onderzoeken of er belangstelling
was om ze, passend bij hun bestedingspatroon, relevante aanbiedingen te doen van
andere partijen. Na de aankondiging van dit initiatief ontstond er veel commotie wat
ING heeft doen besluiten de proef voorlopig niet door te zetten.
De combinatie van enorme bergen data en steeds verfijndere analysemethoden
zorgt ervoor dat data science op de middellange termijn beroepen als advocaat,
accountant en arts op de tocht kan zetten (Susskind en Susskind 2015). Ook de overheid heeft een cruciale rol in ‘the age of big data’ (Lohr 2012). Er moeten spelregels
in het leven worden geroepen om de ontwikkeling en toepassing van data science in
goede banen te leiden. In dit paper richten wij ons op de implicaties van data science
voor het pensioendomein, een domein dat zich op het snijvlak van de mogelijkheden
en moeilijkheden van data science bevindt.
Enerzijds biedt data science mogelijkheden om burgers te ondersteunen bij het
maken van pensioenkeuzes (onze focus in dit paper). Door datasets te koppelen en
te analyseren kunnen pensioenuitvoerders mogelijk eenvoudig (en dus goedkoop)
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advies op maat leveren aan individuele deelnemers.1 Maar wat voor type data is er
nodig om data science toe te passen in de context van pensioenkeuzemogelijkheden?
Welke gevolgen hebben deze data science-toepassingen voor de privacy van burgers
en welke rol speelt recente regelgeving hierin? Welke belangen moeten uiteindelijk
tegen elkaar worden afgewogen? Zo is het voor veel burgers wellicht acceptabel dat
Albert Heijn zijn klanten op basis van een analyse van bonuskaartgebruik gepersonaliseerde korting biedt, maar of vergelijkbare toepassingen ook gebruikt kunnen
worden in de context van pensioenen is nog maar de vraag.
Om de ontwikkelingen op het gebied van data science toe te passen in de context
van pensioenadvisering richten we ons primair op het verzamelen en gebruik van
verschillende soorten data. We stellen concreet voor om data die door pensioenuitvoerders gebruikt kunnen worden bij advisering van hun deelnemers, onder te
verdelen in administratieve en subjectieve indicatoren.
Onder administratieve indicatoren verstaan we gegevens die in beginsel objectief
waarneembaar zijn. Subjectieve indicatoren verwijzen naar meer abstracte persoonskernmerken die wél van invloed kunnen zijn op advisering rondom pensioenkeuzes,
maar die lastig objectief vast te stellen zijn. Belangrijk is hier de constatering dat met
name het gebruik van administratieve gegevens, ook in het data science-tijdperk,
vooralsnog van primair belang is bij pensioenadvisering.
Voordat we nader ingaan op de indicatoren, formuleren we hier wat het doel is
van advisering van individuen bij pensioenkeuzes zoals wij dat in dit paper hanteren.
We bekijken keuzes in de Nederlandse kapitaalgedekte tweede pijler.2
De primaire doelstelling van pensioensparen is het verkrijgen van voldoende
inkomen voor de oude dag. ‘Voldoende’ wordt hierbij gedefinieerd ten opzichte van
het (netto-)inkomen dat beschikbaar is gedurende het werkzame deel van het leven.
Een algemeen geaccepteerd principe in de economische literatuur is dat individuen
hun welvaart maximaliseren indien zij geen al te grote schokken in consumptie
ondervinden. Dit wordt aangeduid met consumption smoothing. We gaan ervan uit
dat pensioenuitvoerders in hun advisering proberen dit doel na te streven. Wel zijn
we ons ervan bewust dat er ook andere opvattingen bestaan omtrent het (gewenste)
doel van pensioensparen. Echter, de door ons gekozen benadering stelt ons in
staat om vanuit een helder vertrekpunt te reflecteren op data science en pensioen.
Daarnaast zijn wij van mening dat de discussie over data science voor een groot deel
1
2

Wij realiseren ons dat pensioenuitvoerders geen financieel advies mogen geven. Zij mogen
echter wel adviseren over keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling.
De derde pijler wordt in dit paper niet expliciet betrokken, alhoewel veel van de bevindingen
tevens voor deze pijler relevant zijn.
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van toepassing is op pensioenadvisering in het algemeen en niet wezenlijk verandert
indien een andere benadering over de doelstelling van pensioenen wordt gekozen.
Het is van belang om op te merken dat wij ons in dit paper niet uitdrukkelijk richten
op de ethische implicaties van het gebruik van data science, hoewel dit thema
zijdelings ter sprake komt in het onderdeel over belangenafwegingen. Een grondige
en genuanceerde uiteenzetting van data science en ethiek voegt een extra laag van
complexiteit toe aan een toch al ingewikkeld onderwerp en schiet het doel van dit
paper – om op hoofdlijnen te duiden hoe de toepassing van data science in de context van pensioenkeuze vorm kan krijgen en welke belangenafwegingen hierbij een
rol spelen – voorbij. Het spreekt echter voor zich dat toekomstig onderzoek naar data
science in het pensioendomein ook aandacht aan ethiek moet besteden.
De structuur van dit paper is als volgt. In sectie 2 introduceren we het onderscheid
tussen administratieve en subjectieve indicatoren. Het verschil tussen correlatie
en causatie, dat cruciaal is voor het duiden van data science-toepassingen, wordt
besproken in sectie 3. In sectie 4 besteden we aandacht aan data protection en in
sectie 5 worden enkele relevante belangenafwegingen behandeld. Het paper wordt
afgesloten met een conclusie.
Box 1: Walmart
Er wordt geschat dat Walmart elk uur het equivalent van 20 miljoen archiefkasten tekst aan
data binnenhaalt op basis van klanttransacties (McAfee en Brynjolfsson 2012). Door deze schat
aan informatie te koppelen aan andere datasets en vervolgens te analyseren, kan Walmart in
hoog tempo oplossingen vinden voor problemen met betrekking tot verkoopprijzen, omzet en
voorraden (Marr 2017). Op basis van data science-technieken concludeerden medewerkers van
Walmart bijvoorbeeld dat de verkoop van zogenaamde Pop-Tarts-snacks verzevenvoudigde
voorafgaand aan een orkaan-waarschuwing (Hays 2004). Om die reden werden bij
orkaanwaarschuwingen direct extra Pop-Tarts in de schappen gelegd. Pas naderhand werd
duidelijk waarom deze specifieke snack uitermate populair is bij een orkaan-dreiging: omdat
deze lang houdbaar is, niet opgewarmd hoeft te worden en tijdens elke maaltijd gebruikt kan
worden (Katrandjian 2011).
Een ander voorbeeld. Data-analisten van Walmart merkten op dat rondom Halloween een
specifieke koekjessoort in twee Walmart-vestigingen niet verkocht werd. Nader onderzoek
wees uit dat er een fout was gemaakt bij het verwerken van de voorraad, waardoor de
desbetreffende koekjes in deze twee vestigingen in het magazijn lagen in plaats van in de
schappen. Door deze fout snel te corrigeren werd verdere omzetderving voorkomen (Marr 2017).
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2. Administratieve en subjectieve indicatoren in een data science-context
We stellen voor om verschillende data die relevant zijn voor het geven van pensioenadvies, zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf, in te delen in twee categorieën.
De eerste categorie bevat administratieve data (ook wel aangeduid als objectieve
indicatoren). Dit betreft feitelijke gegevens die relevant zijn voor pensioenkeuzes. De
tweede categorie duiden we aan met subjectieve indicatoren en betreft gegevens die
informatief zijn voor de preferenties van deelnemers (zoals risico-aversie) en zaken
als werkmotivatie.
We maken dit onderscheid onder meer omdat de verschillende indicatoren verschillende consequenties hebben voor de acceptatie (juridisch en maatschappelijk).
Kort gezegd is het belangrijkste verschil dat er met objectieve indicatoren geen fout
gemaakt kan worden, terwijl het bij subjectieve indicatoren zonder uitzondering om
een inschatting van iets gaat, waarbij fouten altijd zullen optreden. Het gebruik van
deze subjectieve indicatoren bij het geven van pensioenadvies, hoewel in sommige
gevallen voorgeschreven door de wetgever, is daarmee aanzienlijk complexer. We
werken dit uit in de volgende twee paragrafen.
2.1 Administratieve/objectieve indicatoren
Onder administratieve indicatoren verstaan we gegevens die in beginsel objectief
waarneembaar zijn en van belang voor pensioenkeuzes van het individu. Dit betreft
enerzijds informatie over huidig en toekomstig inkomen en vermogen en anderzijds
gegevens over het benodigde inkomen3. Deze gegevens worden op dit moment al
(beperkt) gebruikt bij de begeleiding rondom pensioenkeuzes. We merken op dat veel
begeleiding op dit moment echter plaatsvindt binnen pensioenproducten – deelnemers worden bijvoorbeeld begeleid bij een te kiezen risicoprofiel. Veel relevanter
voor de uiteindelijke hoogte van de pensioenuitkering is echter de premie-inleg (zie
bijvoorbeeld van Ewijk e.a., 2017). Daarvoor zou gekeken moeten worden naar het
niveau van inkomsten en uitgaven – en minder naar het risicoprofiel. Onderstaande
administratieve gegevens betreffen dan ook met name het beschikbare en verwachte
benodigde inkomen.
De belangrijkste indicatoren voor de (toekomstig) aanwezige financiële middelen:
– hoogte AOW (=aantal jaren woonachtig dan wel sociaal verzekerd in Nederland)
– opgebouwde pensioenrechten (ook bij andere aanbieders)
3

Informatie over toekomstig benodigd inkomen bevat overigens zeker ook een subjectieve
kant.
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– aanwezige liquide middelen en ander (spaar)vermogen
– waarde huis en hypotheek
– te verwachten erfenissen
In termen van verwacht benodigd inkomen en/of vermogen valt te denken aan:
– verwachte gezinssituatie
– verwachte toekomstige (grote) uitgaven
– levensverwachting
Met name de levensverwachting kan van belang zijn als er sprake is van liquide middelen die niet omgezet worden in een annuïteit. De levensverwachting zal slechts
beperkt objectief waarneembaar zijn, maar is gedurende de opbouwfase wel gedeeltelijk voorspelbaar.
Overigens is hierboven alleen gekeken naar de deelnemer zelf. In veel gevallen
zijn ook de gegevens van een partner relevant.
2.2 Subjectieve indicatoren
Naast bovengenoemde administratieve/objectieve gegevens is het voor pensioenkeuzes ook van belang inzicht te hebben in de voorkeuren van individuen. Het betreft
dan, concreet en in economische termen, de risicobereidheid en de tijdvoorkeursvoet
van de pensioendeelnemer4. Daarnaast is er inzicht nodig in de werkmotivatie en het
effect van langer of korter doorwerken op de gezondheid en levensvreugde van de
deelnemer, bijvoorbeeld voor een goede begeleiding bij het al dan niet vervroegen of
uitstellen van pensioen.
De risicobereidheid van deelnemers is van invloed op de beleggingsmix die zij
wensen aan te houden. Een deelnemer met een hogere risicobereidheid is gebaat bij
een beleggingsmix die meer aandelen bevat. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om
deelnemers te begeleiden bij het kiezen van een beleggingsmix die aansluit bij hun
risicobereidheid en zijn dus verplicht om inzicht te verkrijgen in deze risicobereidheid. Op dit moment verwerven zij dat inzicht veelal met survey-achtige technieken
waarbij deelnemers gevraagd wordt te kiezen tussen alternatieven (zie bijvoorbeeld
Dellaert en Turlings, 2011).
De tijdvoorkeursvoet is van belang voor de ontspaarsnelheid en wordt relevant
bij de keuze voor een zogenaamde ‘vaste daling’. Deze vaste daling heeft bij de
4

Ook andere eigenschappen van de zogenaamde nutsfunctie, naast risicoaversie en tijdvoorkeursvoet, kunnen de pensioenkeuzes beïnvloeden. We beperken ons echter tot deze twee
aspecten omdat die het meest gebruikt worden.
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Tabel 1: Databronnen voor subjectieve indicatoren
Indicator
1. Risicobereidheid
2. Tijdvoorkeursvoet
3. Werkmotivatie
4. Effect op gezondheid
(langer) werken

Surfgedrag

Databron
Lidmaat
Medische
schappen databanken

X

X

X
X

X

X
X
X
X

Betaaldata/
koopgedrag

Mobiele locatie
data (passief)

X
X

X

X

X
X

behandeling van het voorstel voor de Wet verbeterde premieregelingen tot verwarring
en debat geleid. Voor dit paper is het van belang te weten dat een hogere waarde
voor deze vaste daling tot een hoger initieel pensioen leidt en tot een lager pensioen
op latere leeftijd. Omgekeerd leidt een lagere waarde voor de vaste daling tot een
lager initieel pensioen en een hoger pensioen op latere leeftijd. Welke waarde van de
vaste daling optimaal is, is subjectief en wordt bepaald door de tijdvoorkeursvoet van
de deelnemer: heeft hij of zij behoefte aan hogere uitkeringen aan het begin van de
pensioenfase (ten koste van lagere uitkeringen later) of juist niet?
Werkmotivatie is een voorbeeld van een parameter die lastig door een pensioenuitvoerder vast te stellen is. In de huidige praktijk beperken pensioenuitvoerders zich
tot de financiële gevolgen van pensioenkeuzes. Daarmee wordt impliciet aangenomen dat pensioendeelnemers die kunnen wegen met de niet-financiële gevolgen van
een bepaalde keuze. Het is de vraag of we dan nog kunnen spreken van een goede
begeleiding of dat er sprake is van financiële informatieverstrekking (waarbij de
weging van die informatie om tot een keuze te komen geheel de verantwoordelijkheid is van de pensioendeelnemer).
Een andere relevante parameter bij de begeleiding van het al dan niet eerder of
later pensioneren is het effect op de gezondheid van een deelnemer. Het is hoe dan
ook lastig om daarover individuele voorspellingen te doen. Met statistische methoden
kunnen we wel inzicht krijgen in de effecten op de gezondheid van een groep deelnemers die aan bepaalde karakteristieken voldoet. De vraag blijft echter in hoeverre
een dergelijk inzicht van belang is voor een individuele deelnemer die voor een
individuele, concrete keuze staat.
Er zijn evident geen administratieve gegevens beschikbaar waaruit bovenstaande
parameters direct afgeleid kunnen worden. Daarom zal altijd gewerkt moeten worden met een inschatting. Deze kan gebaseerd worden op waarneembare gegevens
waarvan we menen te weten dat die gecorreleerd zijn met deze parameters. De
risicobereidheid kan misschien afgeleid worden uit het spaar- en/of beleggingsgedrag
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van deelnemers, de tijdsvoorkeursvoet uit leen- en betaaldata. Ook het lidmaatschap
van een bepaalde organisatie kan als indicator gezien worden (zie ook tabel 1). Met
het oog op werkmotivatie en het effect op de gezondheid van korter of langer doorwerken zijn tal van variabelen te bedenken die mogelijk gecorreleerd zijn, maar in
het algemeen leidt het gebruik van dergelijke variabelen voor de begeleiding bij het
maken van keuzes in de pensioenregeling al snel tot discussie.
2.3 Voorbeelden van individuele keuzemogelijkheden
De hierboven genoemde administratieve/objectieve en subjectieve indicatoren zijn
relevant voor allerlei individuele keuzemogelijkheden in pensioen. Wij werken niet al
deze keuzemogelijkheden uit maar geven een paar voorbeelden om te illustreren op
welke manier bepaalde indicatoren van belang kunnen zijn bij individuele keuzemogelijkheden in pensioenregelingen.
1. Variatie in de hoogte van de pensioenuitkering
Variatie in de hoogte van de pensioenuitkering kan op verschillende manieren worden aangebracht. Te denken valt aan de welbekende hoog-laagconstructies. In de
Pensioenwet is de hoog-laagconstructie opgenomen in de verhouding 100:75, wat wil
zeggen dat een pensioenuitkering in die verhouding in hoogte mag variëren (Soede
2012). Deze bandbreedte is door de wetgever aangebracht om te voorkomen dat een
levenslange uitkering wordt omgezet in een tijdelijke uitkering.
Een andere manier om variatie in de pensioenuitkering aan te brengen, is uitstel
van de pensioendatum. Het uitstellen van de pensioendatum met bijvoorbeeld twee
jaar is in wezen niets anders dan de eerste twee jaar een uitkering van 0 euro en
daarna een hogere, herrekende levenslange uitkering.
Een derde mogelijkheid is de gedeeltelijke afkoop van het pensioen, maar deze
optie is op dit moment wettelijk niet toegestaan.
Alle drie de varianten hebben voor de data science-toepassingen dezelfde kenmerken. Daarom behandelen wij alleen de gedeeltelijke pensioenafkoop hier wat
uitgebreider.
Afkoop zou zowel gedurende de actieve opbouwperiode als op de pensioendatum
kunnen plaatsvinden; in theorie is het na pensionering ook nog mogelijk. De afkoopmogelijkheid stelt mensen in staat om een deel van hun levenslange pensioen ineens
op te nemen, waardoor in een korte tijd relatief veel geld beschikbaar komt om vrij te
besteden. Deze lumpsum opname kan desgewenst op verschillende manieren worden
beperkt:
– als percentage van het totale pensioen (bijvoorbeeld maximaal 25%);
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– alleen toestaan op bepaalde leeftijden, zoals bij pensionering;
– alleen toestaan indien de afkoopwaarde wordt gebruikt voor bepaalde bestedingsdoelen, zoals het aflossen van een eigen woningschuld of ter financiering
van zorguitgaven, studiekosten of aanpassingen aan de eigen woning.
Om het individu adequaat en zelfs proactief te kunnen begeleiden bij het aanbrengen
van variatie in de hoogte van de pensioenuitkering zijn de volgende objectieve indicatoren behulpzaam:
– hoogte AOW (=aantal jaren woonachtig dan wel sociaal verzekerd in Nederland)
– opgebouwde pensioenrechten (ook bij andere aanbieders)
– aanwezige liquide middelen en ander (spaar)vermogen
– waarde huis en hypotheek
– te verwachten erfenissen
– verwacht benodigd inkomen
2. Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen
Bij uitruil heeft de deelnemer de mogelijkheid om zijn ouderdomspensioen om te
zetten in partnerpensioen, bijvoorbeeld als het partnerpensioen onvoldoende is. In
dat geval wordt het ouderdomspensioen verlaagd en het partnerpensioen verhoogd.
Een uitruil waarbij partnerpensioen wordt uitgeruild in hoger ouderdomspensioen
kan de behoefte aan een hoger ouderdomspensioen bevredigen, maar leidt tot een
lager partnerpensioen of het volledig verdwijnen ervan. Bij afwezigheid van een
partner of bij afwezigheid van de behoefte aan partnerpensioen, bijvoorbeeld omdat
de partner een toereikend eigen inkomen heeft, hoeft de afwezigheid van partnerpensioen niet nadelig te zijn. In de praktijk blijkt de uitruil van partnerpensioen in
een hoger ouderdomspensioen tot problemen te leiden, met name in die gevallen
waarbij de betrokkenen niet bekend zijn met de gevolgen van de keuze.
Positiefrechtelijk is in artikel 60 en 61 van de PW bepaald dat:
– het recht op uitruil van OP in NP in ieder geval op de pensioendatum geboden
moet worden (eerder mag dus ook);
– het recht op uitruil van NP in OP in ieder geval bestaat op het moment van einde
deelneming en op de pensioendatum (op andere momenten voor de pensioendatum mag dus ook).
Om het individu adequaat en zelfs proactief te kunnen begeleiden bij de uitruil van
ouderdomspensioen in partnerpensioen zijn de volgende aanvullende objectieve
indicatoren behulpzaam:
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– inkomen partner
– pensioenopbouw partner
– verwacht benodigd inkomen van partner na overlijden deelnemer
Wij merken op dat het gebruik van de genoemde indicatoren bij de begeleiding bij
individuele keuzemogelijkheden al tot grote voordelen en verbeteringen kan leiden.
Het gebruik van data science-toepassingen is daarvoor niet eens nodig. Wij kunnen
ons dan ook voorstellen dat het op een betrekkelijk eenvoudige manier gebruikmaken
van beschikbare objectieve criteria reeds wordt toegepast.
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3. Niet elk verband is relevant
Los van data protection zijn de onderliggende belangenafwegingen bij het toepassen
van data science in de context van begeleiding bij individuele pensioenkeuzes van
groot belang. Voordat wij dieper op data protection en deze belangenafwegingen
ingaan, zetten we nader uiteen op welke wijze data science gebruikt wordt voor het
ontdekken van verbanden tussen variabelen. Het is namelijk van belang om onderscheid te maken tussen een causaal verband en ‘slechts’ een associatie of correlatie.
We bespreken het verschil tussen causatie en correlatie in deze paragraaf aan de
hand van een aantal voorbeelden. Een aardige illustratie vinden we in Storks Deliver
Babies van Robert Matthews (2000). Dit artikel laat zien dat er een sterk statistisch
verband bestaat tussen de aanwezigheid van ooievaars en de geboortecijfers in
verschillende Europese landen. De zogenaamde p-waarde van dit verband is slechts
0.008, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat de aanwezigheid van ooievaars en
geboortecijfers sterk positief correleren. Het zal echter duidelijk zijn dat een causaal
verband tussen beide niet aannemelijk is. Wat dit artikel ons dus laat zien, is dat
sterke statistische verbanden niet noodzakelijk voorkomen omdat de ene variabele
de andere veroorzaakt (zoals het begrip causatie aangeeft). In Box 2 is een voorbeeld
opgenomen van correlatie en causatie in de context van een data science-toepassing.
Conceptueel kan correlatie tussen variabelen X en Y ontstaan door drie vormen van
causatie:
1) variabele X kan causaal de variabele Y beïnvloeden
2) variabele Y kan causaal de variabele X beïnvloeden
3) een derde variabele Z beïnvloedt causaal zowel X als Y
De derde situatie is het geval in bovenstaand voorbeeld met de ooievaars, waarbij het
niet onmiddellijk duidelijk is wat die derde variabele Z precies is.
Een voorbeeld dat beter van toepassing is op de begeleiding bij individuele pensioenkeuzes is het volgende. Stel een pensioenuitvoerder gebruikt gegevens van de
nationale vogeltelling en observeert dat deelnemers op locaties waar veel (bijzondere)
vogels voorkomen meer pensioenvermogen hebben opgebouwd. Indien dit als een
causaal verband gepercipieerd wordt, dan zou het advies in de toekomst kunnen
worden gebaseerd op de vogeldichtheid in de omgeving van de woning. Maar een
dergelijk advies zou om twee redenen mank gaan.
Allereerst, los van de causatie/correlatie-vraag, zal een data-analyse alleen laten
zien welke keuzes pensioendeelnemers met bepaalde kenmerken maken. Dat zegt
echter niet noodzakelijk iets over de vraag of deze keuzes ook verstandig zijn. We
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Box 2: American Express
American Express gebruikt gegevens van creditcardtransacties om consumentengedrag in kaart
te brengen. Het bedrijf heeft zo bijvoorbeeld ontdekt dat Amerikaanse consumenten die eerst
grote aankopen met hun creditcard doen en vervolgens naar Florida verhuizen een groter
risico lopen om bankroet verklaard te worden. De reden hiervoor is dat Florida relatief soepele
regelgeving heeft met betrekking tot faillissementen. De combinatie van een hoge
creditcardschuld en een verhuizing naar Florida kan leiden tot nader onderzoek naar de
kredietwaardigheid van specifieke consumenten (Bollier 2010). Er is in dergelijke gevallen geen
sprake van een causaal verband dat aanleiding geeft tot nader onderzoek van individuele
consumenten – er is immers geen zekerheid dat een willekeurige consument naar Florida
verhuisd is om gebruik te maken van soepele faillissementsregels. Allerlei oorzaken kunnen tot
deze beslissing hebben geleid. Maar de aanwezigheid van een correlatie is voor American
Express mogelijk aanleiding om actie te ondernemen en klanten die aan bovenstaande
voorwaarden voldoen, extra in de gaten te houden.

kennen veel voorbeelden uit de financiële literatuur van individuen die evident
slechte financiële beslissingen nemen (bijvoorbeeld Prast, 2017). Het simpelweg aanraden van ‘dit deden ander pensioendeelnemers’, werkt hier dus niet per se in het
algemeen of individueel belang.
Ten tweede: in bovenstaand voorbeeld zou sprake kunnen zijn van een situatie
waarin landelijke gebieden met veel natuurlijke diversiteit overeenkomen met bewoners die een bovengemiddeld vermogen hebben, zowel qua huis als qua pensioenbesparingen. De relevante vraag voor de begeleiding bij individuele pensioenkeuzes
is echter de waarde van de woning verminderd met een mogelijke hypotheek. Het
zonder meer afraden van extra pensioensparen voor deelnemers in landelijke gebieden is dus niet zonder meer verstandig.
Merk op dat bovenstaande voorbeelden bewust overdreven zijn. Echter, het
lijkt een trend om meer gebruik te maken van black-box data science-technieken.
Deze technieken ontdekken verbanden, maar geven uiteraard geen inzicht in de
onderliggende mechanismen. Dat kan, zie het voorbeeld hierboven, tot ongelukkige
conclusies leiden. Om verkeerde conclusies te voorkomen, is het dus van belang altijd
een diep begrip van de onderlinge relaties tussen de diverse variabelen na te streven.
Merk eveneens op dat we er in bovenstaand voorbeeld van uitgaan dat de gevonden
verbanden (in de populatie) ook echt bestaan en ze niet gevonden zijn door een
schier oneindige verzameling van variabelen met elkaar te vergelijken, ofwel door
data mining.
Er zijn overigens statistische en econometrische methoden om causaliteit te
onderscheiden van correlatie, maar deze worden in de praktijk beperkt toegepast; ze
hebben vaak bijzondere data nodig en zijn minder bekend. Ook blijken deze toetsen
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regelmatig geen uitsluitsel te geven over de vraag of er nu wel of geen causatie is van
een variabele naar een andere.
Merk ook op dat bovenstaande analyse heel complex wordt als er vele variabelen
tegelijk onderzocht worden (big data). Sommige variabelen zijn dan mogelijk wel
causaal gerelateerd, andere niet direct, maar misschien wel indirect door weer derde
variabelen.
Uiteindelijk speelt hier mogelijk ook nog een ethische component een rol. Stel
dat uit statistisch onderzoek zou blijken dat vrouwen minder risicobereid zijn dan
mannen, moet je dan als uitvoerder een lagere aandelenexposure adviseren aan een
klant, juist omdat zij vrouw is? Een dergelijke problematiek doet zich op dit moment
al voor bij aanbieders van financiële diensten.
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4. Data science en data protection
Voorstanders van data science benadrukken dat het gebruik van big data talrijke
mogelijkheden biedt voor organisaties om betere producten en diensten te leveren.
Tegenstanders vrezen daarentegen een vorm van Big Brother waarbij privacy niet
langer gerespecteerd wordt, marketingtechnieken steeds opdringeriger worden,
vrijheid van meningsuiting beperkt wordt en in bredere zin dat zowel de overheid
als het bedrijfsleven meer controle kunnen uitoefenen over de maatschappij (Boyd
and Crawford 2012; Lohr 2012). Data protection, wat wij verstaan als het beveiligen en
anonimiseren van datasets om de privacy van individuen te waarborgen, is dan ook
van groot belang.
4.1 Het belang van data protection
Wellicht het grootste onderliggende data protection-probleem is dat data science
nieuwe mogelijkheden biedt om informatie te herleiden naar specifieke individuen
(Bolognini and Bistolfi 2017). Dit geschiedt op twee gerelateerde manieren: het koppelen van voorheen afzonderlijke datasets (waardoor de mogelijkheid ontstaat om
individuen te identificeren op basis van de nieuwe geïntegreerde dataset) en het
gebruik van metadata (nadere gegevens over de informatie die zich in een database
bevindt, oftewel ‘data over data’). Vandaar de uitspraak ‘One can never know what
information may later be extracted from any particular collection of big data, both
because that information may result only from the combination of seemingly unrelated data sets, and because the algorithm for revealing the new information may not
even have been invented at the time of collection’ (President’s Council of Advisors on
Science and Technology 2014, ix).
Verscheidene studies hebben inderdaad aangetoond dat de privacy van individuen vaak niet gewaarborgd is bij gebruik van data science-technieken (bijvoorbeeld
Acquisti en Gross, 2009). Ter illustratie: De Montjoye et al. (2015) bestuderen drie
maanden aan creditcardgegevens van 1,1 miljoen consumenten en zijn in staat om
individuen in 90 procent van de gevallen opnieuw te identificeren op basis van de
beschikbare gegevens.
Een belangrijke vraag die dan ook beantwoord moet worden bij het gebruik van
data science, zeker in de context van begeleiding bij individuele pensioenkeuzes, is:
in hoeverre mogen inzichten verkregen uit data science-technieken ingezet worden
om specifieke individuen te identificeren? Zo kunnen bij de data science-activiteiten
van Walmart (zie Box 1) vraagtekens geplaatst worden vanuit privacyoverwegingen.
‘Wal-Mart has access to information about a broad slice of America – from individual
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Social Security and driver’s license numbers to geographic proclivities for Mallomars,
or lipsticks, or jugs of antifreeze’ (Hays 2004, 2). Het is zeer goed denkbaar dat op
(korte) termijn vergelijkbare data science-initiatieven toegepast zullen worden bij de
begeleiding van pensioenkeuze.
Data protection staat ondertussen hoog op de agenda van beleidsmakers. Er
worden talrijke nieuwe wetten en regels ontwikkeld, zowel op nationaal als supranationaal niveau (Crawford en Schultz, 2014; Horvitz and Mulligan, 2015). In deze
context is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van groot belang
voor organisaties die met persoonsgegevens te maken hebben, waaronder pensioenaanbieders. Om die reden staan wij hieronder stil bij enkele belangrijke kenmerken
en aandachtspunten van de AVG.
4.2 Data protection en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De bestaande zorgplichten voor organisaties die persoonsgegevens verwerken worden onder de AVG (ingangsdatum 25 mei 2018, vervanger van de Wet bescherming
persoonsgegevens) verder uitgebreid (Wolters en Jansen, 2017). Zo zorgt de AVG onder
andere voor ‘versterking en uitbreiding van privacyrechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties; dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.’5
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in het document ‘Handleiding Algemene
verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming’ uiteengezet wat de belangrijkste bepalingen van de AVG zijn en
waar verwerkingsverantwoordelijke (‘degene die ‘doel en middelen’ bepaalt voor de
verwerking’) en verwerker (die ‘handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks
gezag te staan’) (Schermer et al. 2018, 23) rekening mee moeten houden. Omwille van
de duidelijkheid richten wij ons hier alleen op de situatie van de verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste elementen van
deze handleiding vanuit het perspectief van data science activiteiten in de context
van pensioenkeuze.
Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de toepassing van de AVG:
‘Omdat de Verordening een Europese wet is waarvan de verdere invulling aan de
toezichthouder(s) en de Europese rechter is, wordt in deze handleiding slechts zeer
beperkt vooruitgelopen op de interpretatie van nu nog onduidelijke begrippen’
5

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg. Laatst bezocht op 25-01-2018.
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Box 3: Beginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming
Volgens Schermer et al. (2018, p. 22) behelst de AVG de volgende beginselen voor verwerkings
verantwoordelijken:
“a) De verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn
(rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie)
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor gerechtvaardigde
doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk moet zijn met het oog op het
bereiken van specifiek in de Verordening genoemde doelen, dan wel dat er toestemming is
verkregen van degene wiens gegevens worden verwerkt […]. Wanneer het gerechtvaardigd is
om persoonsgegevens te verwerken, dan moet de verwerking ervan vervolgens netjes en
verantwoord gebeuren. Ten slotte moet duidelijk zijn voor welke doelen persoonsgegevens
worden verwerkt en hoe dat gebeurt. Persoonsgegevens verwerken zonder dat ook maar
iemand daarvan weet, is niet toegestaan.
b) De verwerking moet gebonden zijn aan specifieke verzameldoelen (doelbinding)
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer de gegevens later voor
een ander doel worden gebruikt, dan moet dat nieuwe doel verenigbaar zijn met het
oorspronkelijke verzameldoel.
c) De gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke zijn
(minimale gegevensverwerking)
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, dan moeten zij voor het doel toereikend en ter
zake dienend zijn. Verder mogen er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan
noodzakelijk voor het doel. Met andere woorden, er mogen gelet op het doel, niet te veel,
maar ook niet te weinig gegevens worden verwerkt voor het doel. Wanneer u namelijk te
weinig gegevens verwerkt, dan kan er ten onrechte een onvolledig beeld ontstaan van de
betrokkene.
d) De gegevens moeten juist zijn (juistheid)
De verwerkingsverantwoordelijke […] moet alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat de gegevens correct en actueel zijn. Gegevens die dat niet (meer) zijn, dienen te
worden gewist of gecorrigeerd.
e) De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig (opslagbeperking)
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden
vernietigd of gewist.
f ) De gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven (integriteit en
vertrouwelijkheid)
Persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.”
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(Schermer et al. 2018, p. 9). Desondanks springen een aantal zaken voor verwerkingsverantwoordelijken in het oog. De Verordening schrijft zes beginselen voor waar
verwerkingsverantwoordelijken rekening mee moeten houden, zie Box 3.
De doelen en aannames van data science-technieken zoals hierboven beschreven,
kunnen overduidelijk conflicteren met de beginselen van data protection. Zo stelt
beginsel b) dat de verwerking van persoonsgegevens gebonden moet zijn aan specifieke
doeleinden en dat deze gegevens niet zonder meer op een later moment voor andere
doeleinden gebruikt mogen worden. Dit beginsel staat haaks op een van de belangrijkste kenmerken van data science, namelijk het koppelen van verschillende datasets
om op die manier (nieuwe) interessante associaties en patronen te ontdekken.
Ook beginsel c) kan op vergelijkbare wijze strijdig zijn met de insteek van data
science-technieken. Beginsel c) stelt namelijk dat niet te weinig – maar ook niet
te veel – data verzameld mogen worden om een bepaald doel te bereiken. Data
science-technieken worden nu juist ingezet om door middel van het vergaren en
koppelen van zoveel mogelijk data tot nieuwe inzichten te komen. De meerwaarde
van data science-technieken zit hem volgens voorstanders dan ook vooral in de
mogelijkheid om verbanden te ontdekken die nog niet eerder zijn geconstateerd. Het
identificeren van dergelijke verbanden wordt echter bemoeilijkt indien de te gebruiken data van tevoren al vast moeten liggen. Zo is het in de context van pensioenkeuze
mogelijk eenvoudiger om te beargumenteren waarom objectieve indicatoren noodzakelijk zijn voor een gedegen begeleiding bij pensioenkeuze, terwijl het gebruik van
subjectieve indicatoren minder voor de hand kan liggen.
Tot slot is ook beginsel e) problematisch met het oog op het vaak gehoorde data
science-adagium the more, the better. In beginsel e) staat immers beschreven dat
data niet langer dan noodzakelijk bewaard mogen worden, maar het mag duidelijk
zijn dat een rijke dataset die een lange periode bestrijkt waardevoller kan zijn dan
een beperkte dataset die slechts een momentopname weergeeft. In extremis betekent
dit argument dat persoonsgegevens nooit verwijderd hoeven te worden – een invalshoek die haaks staat op de doelstellingen van de AVG.
Samenvattend is het voor pensioenuitvoerders die gebruik willen maken van data
science-technieken essentieel om eerst te bepalen welke wettelijke beperkingen de
AVG met zich meebrengt. Daar waar data scientists idealiter zoveel mogelijk data willen gebruiken, legt de AVG hiervoor juist duidelijke beperkingen op. Aangezien de AVG
op het moment van schrijven pas net in werking is getreden en de precieze invulling
ervan de komende jaren duidelijk wordt, is het cruciaal dat pensioenuitvoerders
zichzelf op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op regelgevingsgebied om
mogelijke overtredingen en bijbehorende reputatieschade te voorkomen.
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5. Belangenafweging
Voordat wordt besloten tot het gebruik en de mate van gebruik van data science bij
keuzemogelijkheden in pensioen moeten verschillende belangen zorgvuldig worden
afgewogen. Onze hypothese is dat een optimaal gebruik van data science-toepassingen uiteindelijk moet leiden tot een optimaler pensioenresultaat voor de deelnemer
(wat de invulling van ‘optimaler’ dan ook mag zijn). Deze belangenafweging is er een
tussen:
1) Het financiële belang van de desbetreffende individuele deelnemer versus het
financiële belang van andere deelnemers/het collectief van deelnemers
2) De verschillende belangen van het individu
De belangenafwegingen en eventuele belangentegenstellingen worden kort geïllustreerd met een bewust ogenschijnlijk onrealistisch voorbeeld.
Voorbeeld
Jaap is getrouwd en heeft twee thuiswonende kinderen. In zijn vrije tijd is hij vaak in de
Alpen te vinden om bergen te beklimmen, te abseilen en paragliden. Als hij niet in de Alpen
is, surft hij zich suf op internet om plannen te maken voor het volgende bergavontuur. Jaap is
controller bij een bedrijf met duizend werknemers dat is aangesloten bij een
Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Soms werkt Jaap thuis, doorgaans reist hij met de motor naar
zijn werk.
Jaap vindt zelf dat hij gezond leeft. Hij sport, eet gezond en rookt al sinds zijn 35ste niet meer.
Jaarlijks laat Jaap op eigen kosten een preventieve full body CT-scan maken om eventuele
ziekten en aandoeningen vroegtijdig op te sporen.
Door toepassing van data science weten IT-bedrijven veel over Jaap. Zijn surfgedrag ‘verraadt’
van alles over bepaalde persoonskenmerken en voorkeuren. Door onder andere zijn
klantenkaart, bankafschrijvingen, PIN-betalingen, GPS-positiebepaling op zijn GSM, Facebooken Instragram-gebruik is van Jaap veel ‘bekend’. Allerlei bedrijven verzamelen data,
verwerken die, verrijken die met andere al dan niet ingekochte data en kenmerken en maken
op basis hiervan profielinformatie van Jaap.

Ad 1: Financiële belangen van het individu kunnen tegenstrijdig zijn met de financiële
belangen van andere deelnemers of het collectief van deelnemers. We kunnen daarbij denken aan keuzemogelijkheden die het pensioen van de deelnemer vervroegen
of verhogen (hoog/laag) in de eerste periode na pensioeningang (al dan niet in
combinatie) en die leiden tot het eerder uitkeren van een deel van het pensioenvermogen. Dergelijke keuzes dienen collectief actuarieel neutraal te worden verwerkt.6
6

Artikel 60, vijfde lid en artikel 63, derde lid van de Pensioenwet.
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Om die reden mag de keuze niet op basis van subjectieve actuariële factoren worden
verwerkt. Als een deelnemer bijvoorbeeld weet dat hem nog maar een kort leven
resteert, bijvoorbeeld vanwege een ongeneeslijke ziekte, kan het vervroegen en toepassen van een hoog/laag-constructie financieel gunstig zijn voor het individu. Voor
het collectief van deelnemers is het echter financieel nadelig.
We kijken naar Jaap uit het voorbeeld. Op basis van zijn ‘profiel’ gecombineerd
met zijn jaarlijkse CT-scan-informatie is berekend dat de kans groot is dat Jaap
ernstig ziek wordt in de nabije toekomst zonder dat hij daar iets vanaf weet.7 Wij
nemen aan dat de pensioenuitvoerder deze data tot zijn beschikking kan krijgen. De
pensioenuitvoerder zou deze kennis dan kunnen gebruiken om de deelnemer beter
te begeleiden bij keuzemogelijkheden in pensioen, bijvoorbeeld bij keuzes inzake het
vervroegen van zijn pensioen of het uitruilen van ouderdomspensioen in een hoger
nabestaandenpensioen. De vraag of de pensioenuitvoerder deze data zou moeten
willen gebruiken – gesteld dat dit juridisch is toegestaan – is een politieke (ethische)
vraag, waarop wij geen antwoord geven.
Bij de besluitvorming over het gebruikmaken van dergelijke data sciencetoepassingen draait het met name om de eis tot evenwichtige belangenbehartiging;
de belangen van de deelnemer moeten immers worden afgewogen tegen die van
het collectief. 8 In de situatie van Jaap is bij het Bpf ‘bekend’ dat de kans groot is dat
Jaap vroegtijdig komt te overlijden. Als het Bpf Jaap adviseert zijn pensioenpositie te
optimaliseren door pensioenen zoveel mogelijk te vervroegen en zijn nabestaandenpensioen te verbeteren ten laste van het ouderdomspensioen (uitruil), worden andere
deelnemers financieel benadeeld ten opzichte van de situatie dat het Bpf géén
persoonlijk advies had uitgebracht. Deze belangenafweging komt in de praktijk waarschijnlijk niet per individuele casus aan de orde. Eerder zal de situatie zich voordoen
dat bij het besluit tot gebruik van (de aard en mate van) data science-toepassingen
een belangenafweging plaatsvindt of expliciet zou moeten plaatsvinden. Juist omdat
het een politiek en wellicht ook emotioneel gevoelig onderwerp betreft waarvoor
geen objectief ‘goed’ of ‘fout’ geldt, kunnen wij ons voorstellen dat besturen (of de
sector dan wel toezichthouder) afwegingscriteria vaststelt die helpen bij de besluitvorming. Een zorgvuldig ingericht governanceproces gecombineerd met volledige
transparantie over het besluitvormingsproces kan besturen helpen bij hun besluitvorming en beschermen bij eventuele kritiek.
7

8

Computers kunnen voorspellen welke ziektes iemand krijgt. Prof. Dr. Wiro Niessen ontving er
de Simon Stevin Meester-prijs voor: https://nos.nl/artikel/2045797-computer-voorspelt-ziekte.
html.
Artikel 105 Pensioenwet bepaalt dit bijvoorbeeld voor pensioenfondsen.
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Box 4: profielen
Pensioenuitvoerders maken steeds vaker
gebruik van persona’s of profielen om
deelnemers passender te kunnen informeren.
Dit is onder meer ingegeven door de Wet
pensioencommunicatie op grond waarvan
communicatie meer moet aansluiten bij de
belevingswereld van de deelnemer. Een
voorbeeld zijn de vijf PensioenPersona’s van
APG en ABP:
Voor het gebruik van persona’s of profielen
worden in de praktijk data ingekocht bij
gespecialiseerde dataleveranciers. Deze
dataleveranciers blijken hun data niet altijd
op legale wijze te verkrijgen en evenmin is de
dataprivacy altijd gewaarborgd, zo bleek uit
een onderzoek van de Groene Amsterdammer
(Kuipers et al. 2017). Dat betekent evenwel niet
dat het gebruik van de ingekochte data leidt
tot verkeerde informatie richting deelnemers.
Omdat de data worden gebruikt om gedrag te beïnvloeden (ook nudging is in wezen niets
anders dan gedragsbeïnvloeding) en het gedrag dat de deelnemer vertoont in theorie zou
kunnen leiden tot – achteraf bezien – verkeerde beslissingen, dient ook hier de inzet van data
science met grote zorgvuldigheid omgeven te zijn. Ook om die reden is het van groot belang
als pensioenuitvoerder vooraf heldere criteria te stellen waaraan getoetst wordt bij de inzet
van data science-toepassingen.

Ad 2: Niet alleen de belangen van (groepen van) deelnemers kunnen tegenstrijdig
zijn, ook kunnen verschillende belangen van één individu tegenstrijdig zijn.
Bijvoorbeeld: het belang van privacybescherming – hetgeen gebruik van persoonsgegevens en andere persoonlijke data in de weg staat – versus het belang van een
optimaal pensioen. Nemen we Jaap weer als voorbeeld, dan zien we dat allerlei
profielinformatie kan bijdragen aan een verbetering van de keuzes rondom zijn
pensioensituatie. Denk aan informatie over zijn risicohouding bij fysieke activiteiten
(motorrijden, bergsport)9, zijn surfgedrag (is hij van plan te gaan reizen na pensionering?) en zijn gezondheidstoestand. Echter, het beschikbaar hebben of maken van
dergelijke informatie kan in strijd zijn met Jaaps belang om privacygevoelige informatie zo min mogelijk te delen. Ook hier geldt dat het pensioenfondsbestuur bij de
besluitvorming om data science-toepassingen in te zetten bij keuzemogelijkheden in
pensioen de belangen van individuele deelnemers moet afwegen. Deze afweging kan
9

Wat overigens niet per se iets zegt over zijn risicohouding in pensioen.
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wederom plaatsvinden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en transparant
worden vastgelegd. Ook bij het gebruik van profielinformatie geldt dat de hiervoor
genoemde belangenafweging dient plaats te vinden, zoals beschreven staat in Box 4.
Onduidelijk is of pensioenuitvoerders dit soort profielinformatie slechts gebruiken
voor de vorm van de boodschap of ook voor de inhoud van de boodschap. Van het
laatste zijn wij, vooralsnog, geen voorstander en indien het laatste toch (ook) het
geval is, dan dient het besluitvormings- en afwegingsproces uitermate zorgvuldig te
worden vormgegeven.
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6. Conclusie
Het gebruik van data science-technieken om datasets te koppelen en analyseren
neemt op talloze domeinen toe. In dit paper hebben wij een eerste verkenning van
de toepassing van data science in de context van pensioenadvisering ondernomen.
Concreet hebben we gereflecteerd op het gebruik van administratieve en subjectieve
indicatoren bij pensioenadvisering. Ook hebben we gekeken naar de privacy- en data
protection-kant en belangenafwegingen die in het bijzonder relevant lijken bij de
toepassing van data science. Wij komen tot de volgende conclusies:
– Er kan al veel winst behaald worden bij de pensioenadvisering dan wel begeleiding bij individuele pensioenkeuzes als bestaande datasets gekoppeld worden.
Het betreft dan met name winst door integraal financieel inzicht en de bijbehorende begeleiding bij keuzes, waarbij de hoogte van het beschikbaar inkomen en
vermogen afgezet wordt tegen verwacht toekomstig inkomen en vermogen. Of een
dergelijke aanpak al dan niet onder het kopje data science valt, lijkt hierbij van
ondergeschikt belang.
– Er is terughoudendheid nodig bij het gebruik van correlaties om tot een pensioenadvies te komen. Deze constatering staat haaks op de belangrijke rol die correlaties innemen binnen data science. Echter, het feit dat verschillende indicatoren
met elkaar gecorreleerd zijn, betekent niet dat er ook een oorzakelijk verband aan
ten grondslag ligt; een correlatie is daardoor niet per se relevant. Interessante correlaties die op basis van data science-technieken naar boven komen, dienen dan
ook door nader onderzoek te worden gestaafd of ontkracht.
– Voor het besluitvormingsproces tot invoering dan wel gebruik van data sciencemogelijkheden moet een goede governance ingericht worden. Of en in hoeverre
een pensioenuitvoerder van data science- mogelijkheden gebruik zal maken,
is een beleidsmatige afweging. Daarin is niet op voorhand een goed-of-foutrichting te geven. Juist daarom is het zaak vooraf heldere criteria te stellen en
de totstandkoming van deze criteria uitgebreid vast te leggen en inzichtelijk te
maken. Bij de besluitvorming voor gebruik van data science-toepassingen kunnen
de criteria worden doorlopen en kan de toetsing worden vastgelegd. Hiermee kan
een pensioenuitvoerder ook achteraf duidelijk maken hoe hij tot een besluit is
gekomen en op welke wijze de belangen zijn afgewogen. Het vaststellen en hanteren van een uniforme set aan criteria kan de pensioensector ten goede komen.
De sector kan deze zelf maken (bijvoorbeeld via de Pensioenfederatie), maar een
leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is eveneens denkbaar.
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– Bij deze belangenafweging wordt wederom duidelijk dat data science-technieken
niet als black box toegepast moeten worden: in dat geval worden mogelijk correlaties ontdekt met betrekking tot variabelen die feitelijk een proxy zijn voor
variabelen die ethisch of juridisch niet acceptabel geacht worden.
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