- Toelichting SBI-AFD Hoedanigheid codelijst –

Utrecht, 1 augustus 2021
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1.

INLEIDING

1.1

Context
In deze toelichting staat “Hoedanigheid” voor de duiding van de hoofdactiviteiten en de
nevenactiviteiten van een organisatie.
Een grote groep verzekeraars en volmachten gebruikt eigen coderingen die lang niet altijd op elkaar
zijn af te beelden of in elkaars verlengde liggen. Dit resulteert vervolgens in:
• Fouten binnen rapportages, onder andere voor het toetsen van de premie en aan de DNB;
• Onnodige kosten bij verwerking door volmacht en/of uitvraag bij de zakelijke klant;
• Onduidelijkheid bij de zakelijke klant.
De doelstelling binnen het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen (zie https://suiv.nl/) is om te
komen tot een eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen. Gekozen is voor de
SBI-AFD Hoedanigheid codelijst als basis.

1.2

Doel en doelgroep
Deze handleiding geeft een toelichting op SBI-AFD Hoedanigheid codelijst en is bestemd voor partijen
die de inrichting van het AFD volgen. De handleiding licht ook het aanvragen van nieuwe SBI-AFD
Hoedanigheid codes toe.
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2.

TOELICHTING SBI-AFD HOEDANIGHEID CODELIJST

2.1

Informatie
Op de SIVI website is een pagina ingericht met alle informatie over de SBI-AFD Hoedanigheid
codelijst: www.sivi.org/standaarden/SBI-AFD.

2.2

Uitgangspunten
Om te komen tot een eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen zijn de
volgende uitgangspunten onderkend:
• De codering van de Hoedanigheid en de omschrijving zijn geen onderscheidende gegevens voor
volmacht of verzekeraar. Wat partijen met de codering doen in relatie tot bijvoorbeeld acceptatie
en premiestelling is wel concurrentieel.
• Binnen de gehele volmachtketen hanteren alle partijen de SBI-AFD Hoedanigheid systematiek
voor de codering van Hoedanigheid voor zowel hoofdactiviteit als nevenactiviteiten.
• De codering van de SBI-AFD Hoedanigheid codes is hiërarchisch opgebouwd. Waar het voor de
ene partij gewenst is verdieping aan te brengen is het voor de andere partij mogelijk een
abstractere classificatie te gebruiken.
• Alle partijen die de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst toepassen hebben de mogelijkheid om
toevoegingen aan te vragen.

2.3

CBS

2.3.1 Inleiding
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI). De SBI komt mede tot stand op basis van internationale afspraken en is in
de basis geïntroduceerd om statistische onderzoeken/rapportages te kunnen maken. Echter
bijvoorbeeld de Corona steunmaatregelen NOW en Tozo laten zien dat de SBI-codering
regelmatig breder wordt ingezet. Ook bij het afsluiten van verzekeringen is dit het geval. Het is
dus van belang voor organisaties om de juiste SBI-coderingen te hanteren en bij te houden.
De SBI-codering beschrijft de economische activiteit van een organisatie. Elke code is voorzien
van een korte omschrijving en een korte toelichting ten aanzien van wat er tot de SBI-code
behoort en wat er expliciet niet tot behoord (zie figuur 1 voor een voorbeeld).

figuur 1 - SBI code, titel en toelichting

2.3.2 Hiërarchische opbouw
De SBI is hiërarchisch opgebouwd. De SBI bestaat uit een internationaal deel (het 1 e digit tot en
met het 4e digit) en waar gewenst een Nederlandse toevoegingen (5e digit). De indeling heeft
dus niet overal dezelfde diepgang. Bijvoorbeeld: de industrie is vanuit historisch oogpunt veel
gedetailleerder uitgewerkt dan de diensten. Het CBS onderkent dit zelf ook. In figuur 2 een
voorbeeld waar het 5e digit niveau het meest gedetailleerde niveau is en in figuur 3 een
voorbeeld waar het 4e digit het meest gedetailleerde niveau is.
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figuur 2 - Hiërarchische opbouw SBI tot en met digit 5

figuur 3 - Hiërarchische opbouw SBI tot en met digit 4
CBS stelt de SBI-codering periodiek in zeer beperkte mate bij. Aanpassingsverzoeken zijn
beperkt mogelijk en moeten volgens een procedure aangevraagd worden. Het wijzigen van
coderingen t/m het vierde digit-niveau1 is in de praktijk zeer lastig / onmogelijk in verband met de
internationale statistische standaarden. Voor een aanvulling op het vijfde digit-niveau
(Nederland) is meer ruimte, omdat het CBS dit niveau zelf beheert2.

2.3.3 Zoeken in de SBI-codes
Via een speciale webpagina3 van CBS is zoeken van een SBI-code mogelijk:
• Met vraag en antwoord;
• Op basis van vrije tekst;
• Op basis van activiteit;
• Door het navigeren in de SBI-hiërarchie;
• Door het ingeven van de SBI-code.
Zoeken is ook mogelijk in de templates waarmee u een nieuwe SBI-AFD Hoedanigheid code bij SIVI
kunt aanvragen (zie hoofdstuk 3).

2.3.4 Meer informatie
Meer informatie over SBI via de webpagina’s van CBS is te vinden op:
De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2.
SIVI SBI-AFD Hoedanigheid codering gaat uit van uitbreidingen onder het vijfde digit-niveau. Zie voorbeeld in de tabel van
paragraaf 2.4.
3 https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/
1
2
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https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaardbedrijfsindeling-2008
https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/

2.4

Samenwerking met CBS
Hoewel voor verschillende doeleinden4 gebruikt, hechten zowel CBS als de verzekeringsbranche veel
waarde aan een goede codering van Hoedanigheid. SIVI en CBS hebben een structurele afstemming
afgesproken rond de codering van Hoedanigheid. Naast afstemming over het gebruik van coderingen
gaan SIVI en CBS ook kijken naar samenwerking rond analyses.

2.5

SBI-AFD Hoedanigheid

2.5.1 De belangrijkste kenmerken
Voor de eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen is gekozen voor een
hybride model: SBI-AFD Hoedanigheid. Hierbij bereidt SIVI de SBI codering waar nodig uit met een
branche specifieke AFD-codering. Dit maakt het mogelijk om zowel aan te sluiten bij een zeer
gangbare indeling en tegelijk op onderdelen verfijningen aan te brengen noodzakelijk voor onder
andere verzekeringen. Op deze wijze borgt SIVI dat alle partijen uit de voeten kunnen met de
coderingen en het neemt de noodzaak weg voor partijen om eigen coderingen te hanteren. De
codelijst SBI-AFD Hoedanigheid maakt deel uit van de door SIVI beheerde gegevensstandaard AFD.
Conform de werkafspraken voor het AFD kan men uitbreidingen aanvragen. Verzekeraars en/of
volmachten kunnen zelf bepalen welke subset van de SBI-AFD Hoedanigheid codering van
toepassing is voor een product.
De SBI-AFD Hoedanigheid codering is hiërarchisch opgebouwd. Waar het voor de ene partij
gewenst is verdieping aan te brengen moet het voor de andere partij mogelijk zijn een
abstractere classificatie te gebruiken. Alle partijen die de codelijst toepassen hebben de
mogelijkheid om bij SIVI een verdieping aan te vragen binnen de hiërarchie.
Het hiërarchische model zorgt ervoor dat bij het doorlopen van het risicomodel elke partij zijn
eigen aggregatieniveau kan kiezen.

2.5.2 Voorbeeld
In onderstaande tabel een voorbeeld van de SBI-AFD Hoedanigheid codering. De toevoegingen zijn
fictief.

4

Bron

Indeling SBI

SBI-AFD Hoedanigheid

Omschrijving

SBI-typologie

Q

-

Gezondheids- en welzijnszorg

SBI-typologie

86

86000-000

Gezondheidszorg

SBI-typologie

862

86200-000

Medische en tandheelkundige praktijken

SBI-typologie

8623

86230-000

Tandartspraktijken

SBI-typologie

86231

86231-000

Praktijken van tandartsen

AFD Toevoeging

-

86231-001

Kindertandheelkunde

AFD Toevoeging

-

86231-002

Tandarts-geriatrie

Bijvoorbeeld voor het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies, verzekeringspremies en statistieken.
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2.5.3 Voordelen
•
•
•

Het model biedt verzekeraars en volmachten de mogelijkheid elk gewenst detailniveau te
hanteren bij productontwikkeling en tegelijk een verbinding te houden met de door zakelijke klant
gehanteerde SBI-codering.
Alle partijen die de codelijst toepassen hebben de mogelijkheid om bij SIVI eigen verdiepingen
aan te vragen binnen de hiërarchie, er is geen noodzaak eigen codelijsten te hanteren.
De systematiek sluit aan bij de belevingswereld van de zakelijke klant en is (deels) herkenbaar.

2.5.4 Spelregels
•
•
•
•
•
•
•

De SBI-AFD Hoedanigheid codelijst verdiept de SBI-codelijst.
Alle partijen die de codelijst toepassen hebben de mogelijkheid om bij SIVI eigen verdiepingen
aan te vragen binnen de hiërarchie.
Updates voert SIVI op maandbasis uit.
SIVI bepaalt de opbouw van de SBI-AFD Hoedanig codelijst en hiërarchische inpassing van
aanvragen.
De omschrijvingen voor de CBS SBI coderingen zijn één op één maatgevend voor de
omschrijvingen in de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst. Evidente fouten zijn eventueel verbeterd en
waar nodig kan de codering voorzien zijn van een aanvullende toelichting.
SIVI levert de AFD codelijst SBI-AFD Hoedanigheid uit in JSON.
SIVI levert de hiërarchietabel behorende bij de AFD codelijst SBI-AFD Hoedanigheid standaard uit
in JSON-formaat. De hiërarchische codelijst bevat de gestructureerde samenhang tussen de
codes uit de platte codelijst. Dit maakt navigeren door de codelijst eenvoudig. Meer
(achtergrond)informatie over hiërarchische codelijsten is te vinden in het AFS handboek.
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3.

AANVRAGEN NIEUWE CODES

3.1

Template
SIVI stelt een template beschikbaar voor het aanvragen van nieuwe SBI-AFD Hoedanigheid codes.
Dit kunt u op deze pagina downloaden: www.sivi.org/standaarden/SBI-AFD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vul naam organisatie in.
Vul de POR-code van de organisatie in.
Vul de naam van de contactpersoon bij de organisatie in.
Vul het e-mailadres van de contactpersoon in.
Vul het telefoonnummer van de contactpersoon in.
Voeg een regel toe onder de SBI-AFD Hoedanigheid codering waarvoor u een nieuwe
verdiepende of aanvullende codering wil.
Zet op deze regel in kolom B een "X" of eventueel uw eigen code als referentie.
Voeg in kolom C een goed geformuleerde omschrijving toe.
Voeg in kolom E relevante zoekwoorden toe.
Herhaal stap 6 zo vaak als nodig.
7. SIVI informeert u via mail over de nieuwe SBI-AFD Hoedanigheid coderingen en neemt contact
met u op bij vragen.
De instructie staat ook de template.
De ingevulde template mailt u naar support@sivi.org

3.2

Beoordeling van het verzoek
Na ontvangst door SIVI wordt het verzoek door SIVI beoordeeld op uitvoerbaarheid. Tijdens deze
beoordeling kan de aanvraag in overleg met de aanvrager nog worden bijgesteld of aangescherpt tot
een definitieve aanvraag. Bij beoordelingen kan SIVI - naar eigen inzicht - advies inwinnen bij
materiedeskundigen uit de branche.

3.3

Reactie op het verzoek
De persoon die een verzoek indient bij SIVI, krijgt binnen 1 werkdag een bevestiging van ontvangst.
Het streven is het verzoek zo snel als mogelijk te verwerken.

3.4

Publicatie
Iedere maand op www.sivi.org
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