Nieuwsbrief Juni 2022

Beste SIVI-relatie,
In deze nieuwsbrief lees je over onze nieuwe overzichtspagina rond het gezamenlijk
pensioendomein en zijn we op zoek naar deelnemers voor een aantal nieuwe
projecten in dit werkgebied. Verder de maandelijkse release notes van AFD en SIVI
AFS. Tot slot bieden we weer de mogelijkheid om je aan te melden voor de online
workshop 'Opstellen AFD-definities' of een van onze webinars over SIVI AFS en de
Checklist Onbemenste Toepassingen.
Ik wens je veel leesplezier!
Peter Mols
Directeur SIVI

Overzichtspagina onderwerpen pensioensector
gezamenlijk domein

Pensioenfondsen/pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars werken
samen in meerdere projecten. Vanaf juni 2022 publiceert SIVI de resultaten van
deze samenwerking op een speciale overzichtspagina. Naast papers en rapporten
tref je hier informatie over lopende projecten.
Projectrapport ‘Bewijs van in leven zijn’
Een voorbeeld van een recent rapport is ‘’Hoe bewijst een uitkeringsgerechtigde dat
hij/zij in leven is?’’. Vooral de processen die fondsen en verzekeraars hanteren voor
het vaststellen van het in leven zijn van pensioengerechtigden die in het buitenland
wonen, zijn inefficiënt. Het perspectief is dat uitkeringen op een eenvoudige,
efficiënte en kostenbesparende wijze terechtkomen bij de personen die daar recht
op hebben. Het rapport bespreekt de mogelijkheden. Duidelijk is dat een
uitkeringsgerechtigde woonachtig waar dan ook, binnen één minuut kan bewijzen
dat hij/zij in leven is.

Lees meer

Deelnemers gezocht voor projecten gezamenlijk
pensioendomein
Pensioenfondsen/pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars werken
samen in meerdere projecten. Voor een aantal nieuwe projecten zoekt SIVI nog
projectdeelnemers van pensioenverzekeraars. Deelnemen aan een project betekent
vooral meedenken, terugkoppeling geven en regulier deelnemen aan overleg. Dit
kost hoogstens een halve dag per maand. Kandidaten kunnen zich melden bij
gerhard.gerritsen@sivi.org.

Lees meer

AFD-release juni

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 Notes.
Releaseplanning AFD 1 juli 2022
Aanvragen indienen t/m 24-06-2022
Downloads beschikbaar: 01-07-2022
Baselines bijgewerkt: 01-07-2022
Productontwikkeling
In de codelijst Geslacht (ADNGES) is code R (Rechtspersoon) teruggezet.
Nieuwe POR-codes E747 (Eye Underwriting) en X012 (CVB Plus
Volmachten).
Nieuw type POR-code HA = Aanbieder (Hypothecair) Krediet (zie
beheerprocedure POR).
Codelijst Valutacodes (ISOVAL) uitgebreid/geactualiseerd.

Bekijk release notes
Wijzigingskalender
In de AFD Wijzigingskalender publiceert SIVI implementatiedatums en vervaldatums
(deadlines) voor verwerking van wijzigingen op het AFD die volgens SIVI impactvol
zijn, zoals formaataanpassingen en vervallen elementen. Het dringende advies is
deze wijzigingskalender met enige regelmaat te raadplegen en hier rekening mee te
houden.
• In verband met ontdubbeling vervangt SIVI per 1-3-2023 Soort
pensioenregeling, code (PP_PENSRG) door Soort pensioenregeling, code
(PP_PENSREG).

Bekijk wijzigingskalender

SIVI AFS-release juni
SIVI heeft in de release van 1 juni veel attributen toegevoegd voor het vastleggen
van profielvragen. In eerdere releases was hier al een raamwerk en begin voor
gemaakt, nu zijn – in samenwerking met partijen die daar gebruik van maken in
hypotheekadvies en het opstellen van klantprofielen – nog eens bijna 30 specifieke
profielvragen aan de datacatalogus toegevoegd. Verder werden we door een partij

erop geattendeerd dat de afsTable-entiteit niet volledig was: rijen en waarden
konden al worden gedefinieerd, maar voor kolommen was nog geen goede
oplossing; dit is met de release van 1 juni opgelost met een nieuw entityType en
enkele passende attributen.

Bekijk release notes

Ga naar SIVI AFS-overzichtspagina

Online workshop ‘Opstellen AFD-definities met AOS'
De workshop die voorheen vooral gericht was op het Programma Uniforme
Inrichting Volmachtketen (PUIV), is dit jaar meer ingericht op generiek gebruik in alle
toepassingsgebieden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Hieronder de geplande data en tijdstippen:
31-08-2022 van 13:00-15:30 uur
22-09-2022 van 13:00-15:30 uur
27-10-2022 van 13:00-15:30 uur
Aanmelden voor deelname doe je door een e-mail te sturen naar support@sivi.org.
Vermeld hierin naast je contactgegevens ook je datumvoorkeur. Je ontvangt uiterlijk
een week voor aanvang een uitnodiging met daarin ook de Microsoft Teams-link
voor het bijwonen van de workshop.

Ga naar AFD Online Samenstellen

Webinar SIVI AFS

Wil je meer weten over de SIVI AFS, de nieuwe standaard voor digitale
gegevensuitwisseling én opslag binnen de financiële dienstverlening?
Laat je bijpraten door Herman Lenferink.
Het eerstvolgende webinar is gepland op 20 juli 2022.

Lees meer en aanmelden

Webinar 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 Walter Mosterd
je in 60 minuten bij over de achtergronden van de Checklist en hoe je hier als
organisatie mee aan de slag kunt.
Het eerstvolgende webinar is gepland op 21 juli 2022.

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

