Nieuwe nationale standaard voor regie op persoonlijke
financiële gegevens uit de kraamkamer
Utrecht, 6 augustus 2019 – De Stichting Financieel Paspoort ontwikkelde met een aantal
partners de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF). Dit is een nieuwe nationale
standaard om de uitwisseling van persoonlijke financiële gegevens te bevorderen onder
regie van de burger. Om de openheid en verdere ontwikkeling van deze standaard te
garanderen ging zij op zoek naar een solide en ervaren organisatie en kwam zij uit bij SIVI.
De GPF is een horizontale standaard (over sectoren heen) met waar mogelijk verwijzingen
naar bestaande standaarden uit het werkveld. De standaard vormt een hulpmiddel voor
partijen die financiële gegevens vragen aan het individu. Daarbij maken ze duidelijk welk
antwoord uit welke bron zij bij welke vraag verwachten. Uiteraard bepaalt het individu welke
gegevens ter beschikking komen aan afnemers. De standaard GPF zorgt voor een eenvoudige
herkenning van uitgewisselde gegevens en maakt de geautomatiseerde verwerking hiervan
mogelijk.
Tevens zal deze standaard de mogelijkheid bieden per domein te bepalen welke gegevens
minimaal noodzakelijk zijn voor een bepaald proces. Hierdoor wordt het individu geholpen
niet meer dan noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. SIVI creëert een platform om
hierover per domein - zoals schuldhulpverlening, financieel advies, aanvragen van toeslagen afspraken te maken. Hierbij wordt samenwerking gezocht met bestaande initiatieven en
werkwijzen.
De GPF-standaard biedt onder meer toegevoegde waarde in de context van:
 vereenvoudigen van de schuldhulpverlening;
 het laten uitvoeren van een Financiële APK tot het laten opstellen van een Persoonlijk
Financieel Plan;
 het advies dat een consument inwint bij aanschaf van een hypotheek of individuele
arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 het advies dat een consument inwint bij life events zoals het aanschaffen van een huis,
trouwen, gezinsuitbreiding, overlijden, pensioen.
De toegevoegde waarde ligt vooral in het laagdrempelig onder regie van het individu
verzamelen van digitale gegevens over zijn/haar financiële situatie. Hierdoor worden onder
andere financiële adviesprocessen versneld en efficiënter.

De ontwikkeling en het beheer van de GPF-standaard wordt door SIVI op een open,
onafhankelijke, toegankelijke, transparante, zorgvuldige en duurzame wijze ingericht. De
documentatie komt drempelvrij beschikbaar.
Volgens Peter Mols, directeur SIVI, past de GPF binnen het Personal Data Management dossier
van SIVI. ‘’Om deze reden heeft SIVI ook bijgedragen aan de ontwikkeling van een eerste
release van de standaard.’’
Philip Helmer, voorzitter Stichting Financieel Paspoort: ‘’Het individu en zijn financiële
zelfredzaamheid staat voor ons centraal. De GPF gaat hier aan bijdragen’’.

Over SIVI:
De waarde van vernieuwing
De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er
nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale
economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat
wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?
SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche.
Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen.
Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact
van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat
krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers van bijvoorbeeld
verzekeraars, intermediairs en volmachten. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas waarde krijgt als je
het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.
SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de consument te laten werken.
De consument, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’
tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale consument vraagt om
de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. SIVI helpt de
verzekeringsbranche om beide te bieden.
SIVI – digitale toekomst, kennis van nu.

Over Stichting Financieel Paspoort:
Wij willen dat mensen financieel zelfredzaam zijn en mensen een zo compleet mogelijk overzicht geven
van hun financiën. Overzicht is de eerste stap op weg naar inzicht, goede financiële beslissingen en
eigen regie.
Wij zijn een onafhankelijk burgerinitiatief zonder winstoogmerk. De app FP die wij ontwikkelen haalt
de persoonlijke gegevens op en verzamelt deze bij de burger. Deze gegevens zijn nooit bij Financieel
Paspoort, wij kunnen de gegevens van de gebruikers niet inzien. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen
om gegevens (eenmalig) te delen met anderen, bijvoorbeeld hun financieel adviseur of hulpverlener.
Wat wij bieden is voor de burger gratis. Onze kosten dekken wij met subsidies, giften en vergoedingen
voor betaalde extra diensten.

Voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerhard Gerritsen:
gerhard.gerritsen@sivi.org

