
Wordt de mail niet goed weergegeven? Klik dan hier.

Nieuwsbrief September 2020

Beste SIVI-relatie, 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je nogmaals over de noodzaak om voor 1 oktober
2020 Digitale Paspoorten te vervangen. Verder is er nieuws over de SIVI Checklist-
KOAT en de uitnodiging om een van de SIVI-webinars bij te wonen over de Checklist-
KOAT en SIVI AFS. Tenslotte vind je informatie over de updates van het SIVI-
overzicht Software en Services en de AFD release van september. 
 
Ik wens je veel leesplezier! 
 
Peter Mols 
Directeur SIVI

Nieuws

Tijd dringt voor vervangen oude Digitale

Paspoorten

 
Rond PKI client-certificaten speelt een probleem dat
wereldwijd miljoenen gebruikers treft. Dit raakt ook
de Digitale Paspoorten die nu in omloop zijn.
Gebruikers moeten deze voor oktober 2020
vervangen door nieuwe Digitale Paspoorten die wel
veilig zijn. Medio september is het beeld dat de
vervanging te traag gaat. Pas 15 % van de
Paspoorten is vervangen. De Servicedesk van
Digidentity is fors opgeschaald en hier werkt men
met man en macht om iedereen te bedienen. Toch
kunnen door het hoge aantal gepleegde telefoontjes

https://mailchi.mp/sivi/nieuwsbrief-8017720?e=[UNIQID]


wachttijden ontstaan waarvoor begrip wordt
gevraagd van de bellers. 
SIVI benadrukt dat er bij het vervangen twee opties
zijn:

1. direct overstappen op het combimiddel van een
nieuw Digitaal Paspoort en eHerkenning,
een zogenaamde Digidentity-bundel;

2. eerst overgaan op enkel een nieuw Digitaal
Paspoort (dus zonder eHerkenning).

Het laatste proces loopt sneller, maar de gebruiker
moet dan voor 1-1-2021 alsnog over op
eHerkenning. 
 

Nieuws

Ethisch Kader van Verbond opgenomen in SIVI

Checklist-KOAT

 
In 2019 heeft de High-Level Expert Group on Artficial
Intelligence, een adviesorgaan van de Europese
Commissie, zeven vereisten geformuleerd rond het
ethisch gebruik van AI toepassingen. In het
verlengde van deze aanbeveling heeft het Verbond
van Verzekeraars het ‘Ethisch Kader voor data
gedreven besluitvorming bij verzekeraars’ opgesteld. 
 
Dit Ethish Kader is nu ook verwerkt in de Checklist
Kwaliteit Onbemenste en Advies- en
Transactietoepassingen (Checklist-KOAT).

Webinar

Aan de slag met de Checklist Kwaliteit

Onbemenste Advies- en Adviestoepassingen

 
Hoe beoordeel je de maatregelen die je als
organisatie treft rond de kwaliteit van
geautomatiseerde processen? De SIVI Checklist
Kwaliteit Onbemenste Advies- en
Transactietoepassingen (Checklist-KOAT) helpt je om
eisen en risico's inzichtelijk te maken en daarnaast

Lees meer

Kijk voor meer informatie op de website van Digitdentity

Lees meer

https://www.sivi.org/actueel/persbericht-tijd-dringt-voor-vervangen-oude-digitale-paspoorten/
https://www.digidentity.eu/eherkenning/dp-en-eh/
https://www.sivi.org/actueel/ethisch-kader-verbond-nu-ook-opgenomen-in-checklist-koat/


maatregelen rond kwaliteit te beoordelen. 
 
Tijdens het webinar zal Herman Lenferink je in 60
minuten bijpraten over de achtergronden van de
Checklist-KOAT en hoe je hier als organisatie mee
aan de slag kunt.

Webinar

Laat je bijpraten over de vernieuwde SIVI-

standaarden voor digitaal zakendoen

 
Wil je meer weten over de vernieuwde standaarden
voor digitale gegevensuitwisseling binnen de
verzekeringsbranche? 
 
In oktober organiseren we weer voor iedereen
toegankelijke webinars om je in 60 minuten bij te
praten over de SIVI All Finance Standaard. 

Update

Overzicht Software en Services bijgewerkt

 
Eerder dit jaar introduceerde SIVI het Overzicht
Software en Services financiële dienstverlening
waarin voor de verschillende ketenpartijen,
domeinen en processen is aangegeven welke
software en services beschikbaar zijn. 
 
We ontvingen de afgelopen tijd diverse reacties van
softwareleveranciers met aanpassingen en
aanvullingen, die intussen verwerkt zijn in het
overzicht. 

Update

AFD-release september

 
Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de
bijgewerkte versie van de All Finance Datacatalogus
(AFD). 
 

Lees meer

Lees meer

Lees meer

https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-checklist-koat/
https://www.sivi.org/actueel/webinar-sivi-all-finance-standaard-afs/
https://www.sivi.org/actueel/overzicht-software-en-services/


De september-release bevat nieuwe attributen voor
producten ‘Glas, Fiets en Opstal’ en nieuwe
codelijsten: ADNSNN (Sectorindeling Inkomen NN)
voor NVGA-berichten en ADNGFT (Gebruik fiets). Met
een hiërarchiewijziging is het correspondentieadres
onder Verzekeringnemer en Verzekerd Bedrijf
gerealiseerd.

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.

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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