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Regelgeving belemmert verdere inzet
vanbig data in de financiële sector
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B
igdata isbigbusiness.
Ook indefinanciële sector
wordt steedsmeergebruik
gemaakt vannieuwedata-
gedreven techniekenzoals
‘machine learning’, ‘pro-

filing’ engeautomatiseerdebesluitvor-
ming.Maar indehuidige situatiebelem-
mertdeWetophetfinancieel toezicht
(Wft), ende interpretatiedaarvandoor
deAutoriteit FinanciëleMarkten (AFM),
innovatie inde sector.Ookhebbenciviele
rechtersonvoldoendeervaringmetdeze
nieuwe techniekenen ishetde vraaghoe
zijmetdezenieuwe techniekenomgaan.

Eengroeiendaantal banken, verzeke-
raars enfinanciële adviesbureaus ver-
trouwtbij het verwerken vanfinanciële
data op computers.Deze computers zijn
in staat patronen te vinden inbigdata
(machine learning), voorspellingen te
doenopbasis vangeautomatiseerde
verwerking vanpersoonsgegevens (pro-
filing) enbeslissingen tenemenwaarbij
geenmens aan tepas komt (geautomati-
seerdebesluitvorming).Maardezenieu-
we technieken schurenmetdenormen
voor informatiewinning voorfinanciële
ondernemingen.

HetNederlandse recht is er namelijk
niet op toegerust dat beslissingen ten
aanzien vanklantenwordengenomen
opbasis van correlatie (toevallige samen-
hang), inplaats van causaliteit (nood-
zakelijke samenhang).DeWft schrijft
dwingend voorwelke informatie bij de
klantmoetworden ingewonnen, endat
dedienstverleningopdeze informatie
moetwordengebaseerd.Dit betekent
dat adviezen verstrekt opbasis vanma-
chine learning, of beslissingengenomen
opbasis vanprofiling,mogelijkniet vol-
doenaandehuidigenormen voor infor-
matiewinning, omdatdeze gemaakt zijn
opbasis van correlatie. Een voorbeeld.

Bij crowdfundingbedrijf FundingCir-
clewordthet risiconiveau vaneenklant
bepaald aandehand vanhet tijdstip
waaropdeklanthet aanvraagformulier
verzendt, in combinatiemetde tijddie
deklant besteedt aanhet invullen ervan.
Je zoudenkendathet feit dat eenonder-
nemer ervoor kiest omdeaanvraag ’s
middags in te vullen—enniet ’s avonds
—niet het ondernemerssuccesbepaalt.
Maarblijkbaar is hetwél zodat onderne-
mersdie opeenbepaald tijdstip eenkre-
dietverzoek indienenoverhet algemeen
succesvoller zijndanandere onderne-
mers. Er is duswel een correlatie tussen
hetmomentwaaropondernemershun
aanvraag invullen enhet ondernemers-
succes,maar geen causaal verband.

Recentelijk is het doordeAFMtoege-
staanaannames tedoenover deklant,

omdatdeze tot eenbepaaldedoelgroep
behoort.Maarwelmetde voorwaarde
dat deze aannames altijdworden voor-
gelegdaandeklant.De essentie van
profiling is echter dat aannameswor-
dengedaan zonder al deonderliggende
feitenuit te vragen. Als deze informatie
alsnogmoetwordenopgevraagd, is dit
niet efficiënt.Het zoudaarombeter zijn
als deAFMwél voorhet gebruik vanaan-
namesopen zou staan.

Nog een juridische complicatie bij
machine learning enprofiling is dehui-
digewerkwijze van civiele rechters.Op
ditmomentwordt een rechter alleen
gevraagd informatie te beoordelendie
demensgemakkelijk begrijpt. Bijvoor-
beeld informatie over inkomen,financi-
ele verplichtingen, gezinssamenstelling
of schulden. Een rechter begrijpt dat
als eenklantnuweinig geldheeft, dit er
vaak causaal toe leidt dat deklant over
een jaar zijn leningniet kanbetalen.

Correlaties kaneen rechtermoeilijker
doorgronden.Kaneen rechter bijvoor-
beeld tot de conclusie komendat er geen
sprake is vanoverkreditering, omdatde
klant in eenwelvarendpostcodegebied
woont?Ofdat hij zijn aanvraag ’s och-
tends indiende, of omdat er geen spel-

fouten in zaten?Het causaal verband
tussendeze informatie enkredietwaar-
digheid isminder sterk of zelfs afwezig,
maar kan indepraktijk eenbetere voor-
speller zijndanbijvoorbeeldhet huidige
inkomen.

Naarmijnmeningmoet de civiele
rechter lerenomgaanmet alternatieve
methodenomdeklant te evalueren. Een
voorwaardehiervoor iswel dat deonder-
nemingkanaantonendat deze alterna-
tievemethodenoverhet algemeende
klant evengoed inbeeldbrengenals de
gangbaremethoden.

Omindefinanciële sector inde toe-
komst gebruik temaken vanmachine
learning enprofiling, is het ontzettend
belangrijk dat deWfthiermee rekening
gaat houden.De toezichthouders—zo-
als deAFM—moetendit ook inhun toe-
zichtstrategieën inpassen.Civiele rech-
ters, die inhet kader vande zorgplicht
moetenbeoordelenof deken-uw-klant-
verplichtingen zijnnagekomen,moe-
ten zichook verdiepen indenieuwe
technieken.

Geziende snelheid vandeontwikke-
lingenénhet belang voor ondernemin-
genenconsumentenkanhierniet te
langmeewordengewacht.

De werkwijze van
civiele rechters staat
gebruik van ‘machine
learning’ en ‘profiling’
in de weg
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