Nieuwsbrief Augustus 2021

Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief berichten we over de definitieve einddatum van het Digitaal
Paspoort en de introductie van de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst. Meer informatie
is er over de uitbreidingen van de online dienst AOS en de workshops ‘Opstellen
AFD-definitie PUIV-traject’ die SIVI in september geeft. Verder staan we weer stil bij
de maandelijkse release-updates van AFD en SIVI AFS en kun je je aanmelden
voor onze webinars over SIVI AFS en de Checklist Onbemenste Toepassingen.
Ik wens je veel leesplezier!
Peter Mols
Directeur SIVI

Harde einddatum Digitaal Paspoort: 7 januari 2022
De verzekeringssector gaat als eerste private sector over op eHerkenning als veilig
inlogmiddel. Na 7 januari 2022 kan het Digitaal Paspoort om veiligheidsredenen niet
meer gebruikt worden. In de SIVI-monitor migratie naar eHerkenning is te zien dat
veel dienstverleners in Q3 overgaan op eHerkenning en een aantal nog in Q4. Naar
schatting is voor 1 oktober qua marktaandeel 80 procent van de dienstverleners
over.
Aplaza
eHerkenning is niet geschikt om digitale documenten en berichten via Aplaza op te

halen in het softwarepakket van het intermediair. Hiervoor is het Bedrijfscertificaat
wel geschikt dat nu al door de meeste softwareleveranciers wordt ondersteund. Het
advies aan adviseurs die het Digitaal Paspoort alleen gebruiken om documenten en
berichten op te halen via Aplaza: stap zo snel als mogelijk over op het
Bedrijfscertificaat. Het Bedrijfscertificaat kan besteld worden via Solera Nederland.

Lees meer

Introductie SBI-AFD Hoedanigheid codelijst
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI). Het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen koos de
SBI-codelijst als basis voor het coderen van hoedanigheden. Hoedanigheid betreft
de hoofdactiviteit (1) en nevenactiviteiten (>= 1) van een bedrijf. SIVI stelt de sector
in staat verfijningen op de lijst aan te brengen. Hierbij breidt SIVI de SBI-codering
waar nodig uit met een branchespecifieke AFD-codering.
De codelijst SBI-AFD Hoedanigheid maakt deel uit van de door SIVI beheerde
gegevensstandaard AFD. Verzekeraars en/of volmachten kunnen zelf bepalen
welke subset van de SBI-AFD Hoedanigheid codering van toepassing is voor een
product.
In eerste instantie heeft SIVI alle bestaande SBI-codes omgezet naar het stramien
van de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst. In het najaar volgen de
uitbreidingen/verfijningen die aangedragen zijn door verzekeraars/volmachten.

Lees meer

Update AFD Online Samenstellen (AOS)
De SIVI online dienst AFD Online Samenstellen (AOS) is bijgewerkt met een aantal
nieuwe functionaliteiten en wijzigingen:
verbeterde weergave register van gecertificeerde en gepubliceerde AFDdefinities;

direct certificeren en publiceren door middel van de knop Certificeer en
Publiceer AFD-definitie;
output van alle functies van de AFD-definitie in één zip-bestand door middel
van de knop Certificeer en Publiceer AFD-definitie;
mogelijkheid op gebruikersniveau te abonneren op dagelijkse notificatie van
nieuwe en gewijzigde AFD-definities per e-mail;
valideren en certificeren van eigen schema’s is niet meer mogelijk. Alleen via
AOS aangemaakte AFD-definities kunnen worden gecertificeerd. Neem
contact op met SIVI als je hierover vragen hebt;
API voor het ophalen van:
een overzicht van gepubliceerde AFD-definities met ‘vanaf datum’;
voor aanbieder beschikbaar gestelde AFD-definities;
extra eigenschap ‘tag’ op AFD-definitieniveau. De tag wordt weergegeven in
het API-overzicht van gepubliceerde AFD-definities en in de notificatiemail.
Meer informatie, zoals handleidingen en de release notes vind je op de AOSoverzichtspagina.

Bekijk de AOS-overzichtspagina

AFD-release augustus
Aan het begin van iedere maand publiceert SIVI de bijgewerkte versie van de All
Finance Datacatalogus (AFD). Lees de uitgebreide toelichting op alle aanpassingen
in de AFD Release Note.
In de AFD Wijzigingskalender publiceert SIVI implementatiedatums en vervaldatums
(deadlines) voor verwerking van wijzigingen op het AFD die volgens SIVI impactvol
zijn. Voorbeelden zijn formaataanpassingen, gewijzigde codes en vervallen
gegevenselementen. De AFD Wijzigingskalender stelt partijen in staat om op
impactvolle wijzigingen te anticiperen. Het dringende advies is deze
wijzigingskalender met enige regelmaat te raadplegen en hier rekening mee te
houden.
Pensioen in AFD
SIVI neemt op aanvraag steeds vaker pensioen gerelateerde
gegevenselementen op. Zoals deze maand een nieuwe entiteit Deelname
(DQ).
SBI-AFD
De codelijst SBI-AFD Hoedanigheid is een nieuwe codelijst. In de entiteit
Verzekerd Bedrijf (OG) zijn 6 nieuwe attributen opgenomen: 1 voor de
hoofdactiviteit (Hoofdactiviteit SBI-AFD)
en 5 voor nevenactiviteiten (Nevenactiviteit 1 SBI-AFD etc.).
Tabelwijzigingen Hiërarchie.afm
In de structuur van het Groep bericht zijn de entiteiten Beroep/Inkomen (IK)
en Bedrijfseenheid (EH) bij Werknemer (WN) opgenomen. Ook de entiteit
Deelname (DQ) is aan de structuur van het Groep bericht toegevoegd.
Wijziging codelijst Onttrekking
De codelijst 'Onttrekking, soort' is gekoppeld aan SIVI in plaats van ABZ. In
deze codelijst is de code ABZOTR gewijzigd naar ADNOTR.

Release note

Wijzigingskalender

SIVI AFS-release augustus
SIVI heeft 37 nieuwe attributen toegevoegd aan de datacatalogus van SIVI AFS.
Voorbeelden hiervan zijn ‘plannedChangeDescription’ en ‘plannedChangeDate’ – op
verzoek van een branchepartij – om toekomstige, al geplande wijzigingen te
registreren. Ook zijn er codes toegevoegd aan ADNMSR om de resultaten van een
acceptatieproces te registreren volgens het klassieke stoplicht: groen, oranje en
rood. Tot slot zijn natuurlijk ook alle wijzigingen van AFD 1.0 weer synchroon
doorgevoerd in AFD 2.0.

Release note

Bekijk de SIVI AFS-overzichtspagina

Planning online workshops ‘Opstellen AFD-definitie
PUIV-traject’
Bij de volmachten bestaat behoefte aan meer informatie over de stappen die nodig
zijn om tot een AFD-definitie te komen binnen het Protocol Uniforme Inrichting
Volmachtketen (PUIV) traject. Om aan deze vraag te voldoen organiseert SIVI, in
samenwerking met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) de online
workshop “Opstellen AFD-definitie PUIV-traject”. De workshop zal in de komende
maanden frequent gegeven worden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Hieronder de reeds vastgestelde data en tijdstippen:
2-9-2021 van 13:00-16:00 uur
9-9-2021 van 14:00-17:00 uur
15-9-2021 van 14:00-17:00 uur

22-9-2021 van 14:00-17:00 uur
23-9-2021 van 14:00-17:00 uur
30-9-2021 van 13:00-16:00 uur
7-10-2021 van 13:00-16:00 uur
Aanmelden voor deelname kan door een e-mail te sturen naar support@sivi.org.
Vermeld hierin naast contactgegevens ook je datumvoorkeur. Je ontvangt uiterlijk
een week voor aanvang een uitnodiging met daarin de MS Teams-link voor het
bijwonen van de workshop.

Webinars SIVI AFS
Wil je meer weten over de vernieuwde standaarden voor digitale
gegevensuitwisseling én opslag binnen de verzekeringsbranche?
Laat je door Herman Lenferink bijpraten over SIVI AFS, de nieuwe standaard voor
digitaal zakendoen.
De eerstvolgende webinars zijn gepland op 30 september, 28 oktober en 25
november 2021.

Lees meer en aanmelden

Webinars Checklist Onbemenste Toepassingen
Hoe beoordeel je de maatregelen die je als organisatie treft rond de kwaliteit van
volledig geautomatiseerde processen? De SIVI Checklist Onbemenste
Toepassingen helpt je om eisen en risico's inzichtelijk te maken en daarnaast
maatregelen rond kwaliteit te beoordelen. Tijdens het webinar praat Herman
Lenferink je in 60 minuten bij over de achtergronden van de Checklist hoe je hier als
organisatie mee aan de slag kunt.
De eerstvolgende webinars zijn gepland op: 15 september, 13 oktober en 18
november 2021.

Lees meer en aanmelden

Attendeer je collega's 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.

Aanmelden nieuwsbrief

Je ontvangt deze e-mail omdat je geabonneerd bent op de SIVI Nieuwsbrief.
SIVI, Pythagoraslaan 101, Utrecht, Nederland 3584BB, 030-698 80 90
Afmelden

