
Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik dan hier.

Nieuwsbrief Juli 2020

Beste SIVI-relatie, 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de introductie van de SIVI-checklist
Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen.  
 
Verder informeren we je over de gezamenlijke communicatieaanpak met
brancheorganisaties Adfiz, NVGA en Verbond van Verzekeraars, omtrent de migratie
van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning en kun je je aanmelden voor extra SIVI-
webinars over de nieuwe SIVI All Finance Standaard. Tot slot een drietal
updateberichten over de Verzuimstandaard, UPA en de AFD-release van juli. 
 
Ik wens je veel leesplezier! 
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Perbericht

SIVI introduceert Checklist Kwaliteit

Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen

(Checklist-KOAT)

 
De Checklist-KOAT (te downloaden via
www.sivi.org/checklist-KOAT) stelt partijen in staat
de maatregelen rond de kwaliteit van onbemenste
toepassingen te beoordelen. 
 
De Checklist-KOAT maakt inzichtelijk hoe een

https://mailchi.mp/sivi/nieuwsbrief-7990736?e=[UNIQID]
https://www.sivi.org/checklist-KOAT


toepassing omgaat met de eisen die vanuit de wet
worden gesteld, de belangrijkste risico’s bij inzet van
de gebruikte technologieën en het invullen van
processen als testen en monitoring.  
 
Je kunt je nu inschrijven voor een van de
webinars over de SIVI Checklist-KOAT op 6
augusutus of 8 september!

Perbericht

eHerkenning: verzekerd van veilig inloggen 

 
Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA
slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te
informeren over de transitie van het Digitaal
Paspoort naar een nieuw en veilig inlogmiddel:
eHerkenning. In de komende periode communiceren
alle genoemde organisaties met elkaar afgestemde
boodschappen naar hun achterban. Hierbij wordt
verwezen naar een gezamenlijk ontwikkelde centrale
informatiepagina: www.sivi.org/eherkenning. 
 

Webinars Digidentity 
Digidentity organiseert webinars ter bevordering van
de migratie van Digitaal paspoort naar eHerkenning
op 20 en 21 juli. 
 
Meer informatie en een link om je voor een van deze
webinars in te schrijven vind je op de website van
Digidentity.

Webinar

SIVI-webinars over de introductie van SIVI AFS

SIVI organiseert extra webinars om de introductie
van de SIVI All Finance Standaard toe te lichten. De
eerste twee webinars in juni waren volledig
volgeboekt en leverden veel goede interactie. Tijdens
het webinar praat Herman Lenferink je bij over de
achtergronden van SIVI AFS en wat je als organisatie
nu al kunt doen met de pre-release. 
 
Data:

donderdag 30 juli van 15:30-16:30 uur

Lees meer

Lees meer

https://sivi.webinargeek.com/webinar-sivi-checklist-koat
https://www.sivi.org/eherkenning
https://www.digidentity.eu/nl/article/webinars-migratie-naar-digitaal-paspoort/
https://www.sivi.org/actueel/sivi-introduceert-checklist-kwaliteit-onbemenste-advies-en-transactietoepassingen/
https://www.sivi.org/actueel/brancheorganisaties-slaan-handen-ineen-met-eherkenning/


donderdag 13 augustus van 15:30-16:30 uur
dinsdag 25 augustus van 15:30-16:30 uur

Per webinar geldt een maximaal aantal inschrijvingen
van 30 personen.

Update

Publicatie bèta-versie UPA 2021

SIVI heeft per 1 juli 2020 de documentatie van de
bèta-versie UPA 2021 gepubliceerd. Download de
UPA-documentatie. De wijzigingen komen, naast
aanpassingen in de Loonaangifte, voort uit
wijzigingsverzoeken. De definitieve versie van UPA
2021 wordt 1 november 2020 gepubliceerd. Dit is
een maand nadat de Belastingdienst de definitieve
versie van Loonaangifte 2021 heeft gepubliceerd. 
 
Twee punten van aandacht bij deze versie van UPA:

1. UPA 2021 bèta bevat een structuurwijziging in
het responsebericht. Het is nu mogelijk om bij
een fout aan te geven op welk tijdvak deze
betrekking heeft. De Controlelijst geeft aan
voor welke controles dit geldt.

2. UPA 2021 bèta bevat een herziene versie van
de productbeschrijving. Doel hiervan is een
verbeterde leesbaarheid. Dit is onder meer
bereikt door het uitbreiden van de
begrippenlijst en het explicieter beschrijven
van uitgangspunten, principes en processen.

Update

Publicatie Verzuimstandaarden

SIVI heeft de documentatie van de drie
Verzuimstandaarden gepubliceerd. 
 
Na de zomer organiseert SIVI een
Verzuimstandaard Webinar met uitleg over de
wijzigingen en de ontwikkelingen. In de volgende
nieuwsbrief volgt hierover meer informatie. 
 
De belangrijkste wijzigingen in deze release:

1. Een nieuw bericht Aanvraag Preventieve
Diensten. Het bericht komt voor in de

Meld je aan voor een webinar

Lees meer

https://sivi.webinargeek.com/sivi-webinar-afs
https://www.sivi.org/standaarden/uniforme-pensioenaangifte/upa-downloads/


Verzuimstandaard werkgevers – arbodiensten
en in de Verzuimstandaard arbodiensten –
verzekeraars. Het bericht bevat één of meer
verzoeken aan de arbodienst om preventieve
dienstverlening uit te voeren bij een
werknemer. Het gaat bijvoorbeeld om
keuringen.

2. Arbodiensten hebben afgesproken om als
uitgangspunt in het vervolg drie versies te
ondersteunen. Dit betekent voor aanleverende
partijen die de versie van 2017 hebben
geïmplementeerd dat ze deze implementatie
volgend jaar moeten updaten naar een
recentere versie.

Update

AFD-release juli

Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de
bijgewerkte versie van de All Finance Datacatalogus
(AFD). 
 
Belangrijkste wijzigingen juli-release: nieuwe
attributen toegevoegd t.b.v. zakelijke producten
(bedrijfsgebouw, inventaris), caravan en opstal,
aanpassing Hiërarchietabel: Bestaande entiteit CG
(Dekking Casco Uitbreiding) genest onder PP/CR ,
Nieuwe POR-code / viewcode voor nieuwe ketenpartij
PetSecur - huisdierenverzekeringen.

 

Attendeer je collega op de SIVI-nieuwsbrief 

Vind je deze nieuwsbrief interessant? 
 
Doe je collega een plezier en stuur deze nieuwsbrief
door. Hij of zij kan zich via de knop hieronder
inschrijven op onze nieuwsbrief.

Lees meer

Release notes

Aanmelden nieuwsbrief

https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/
https://www.sivi.org/standaarden/verzuimstandaard/
https://www.sivi.org/afd_releasenotes_2020_juli/
https://www.sivi.org/abonneren-sivi-nieuwsbrief/


Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd
bent op de SIVI Nieuwsbrief. 
 
 
Klik hier om je uit te schrijven 
 

Pythagoraslaan 101 
3584 BB Utrecht 
(030) 698 80 90 
info@sivi.org 
www.sivi.org
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