
Uitgangspunten voor het gebruik van AFD-
definities bij de omzetting van volmacht 
producten naar de uniforme inrichting

AFD-definitie verzekeraar
AFD-definitie volmacht

Migratie naar 'Actueel volmacht product'
AFD-definitie opstellen voor 'non-selling volmacht product'

Minimale AFD-definitie
Vastleggen afwijkende afspraken (formulier)

Actueel volmacht product Actuele volmacht producten zijn de verzekeringen waarin de volmacht nu actief 
bemiddelt. De verzekeraar actualiseert periodiek de premie berekening.

Standaard product Product zoals een verzekeraar dat standaard aanbiedt aan de volmacht.
Volmacht volgt specificatie verzekeraar De volmacht voert 1:1 het product zoals de verzekeraar dat aanbiedt. De verzekeraar 

stelt AFD-definitie voor het product ter beschikking. De volmacht volgt deze AFD-
definitie bij de inrichting van zijn systemen.

X

Volmacht heeft afwijkende afspraken Volmacht heeft met de verzekeraar afgesproken af te wijken van het standaard product.

Zelfde attribuut specificaties als standaard product Dezelfde attribuut specificaties blijven van toepassing op het moment dat de volmacht 
in overleg met de verzekeraar bijvoorbeeld voor een dekking een afwijkend tarief 
hanteert. De afwijking zit bij het bepalen van de premie, niet in de registratie. 
Verzekeraar en volmacht leggen de afwijkende afspraken vast.

X X

Aangepaste attribuut specificaties van standaard product Volmacht hanteert in overleg met verzekeraar bijvoorbeeld afwijkend eigen risico of 
neemt aanvullend waterstof als brandstof op. Volmacht neemt standaard AFD-definitie 
als start en past op punten in de inrichting van het product aan. Aanpassingen zijn altijd 
conform AFD.  Verzekeraar en volmacht leggen de afwijkende afspraken vast. Er wordt 
geen  nieuwe AFD-definitie opgesteld.

X X

Extra attributen bij standaard product Er zijn extra attributen onderkend die bepalend zijn voor het vaststellen van de premie 
of de dekking. Deze variant valt onder 'Eigen product volmacht' (zie hier onder).

Eigen product volmacht Volmacht heeft op basis van standaard product een eigen product ontwikkeld.
Eigen product is bewerking van standaard product verzekeraar Eigen product is ontwikkeld op basis van een standaard product van verzekeraar. 

Variatie door bijvoorbeeld aanvullende of aangepaste dekkingen (bij dezelfde 
verzekeraar).

Zelfde attribuut specificaties als standaard product Eigen product volgt de structuur van het standaard product. De afwijking zit in 
bijvoorbeeld afwijkende premieberekening agv afwijkende invulling van dekkingen. 
Volmacht kan AFD-definitie van standaard product blijven volgen, er is geen impact op 
de registratie. Verzekeraar en volmacht leggen de afwijkende afspraken vast.

X X

Aangepaste attribuut specificaties van standaard product Bijvoorbeeld volmacht hanteert afwijkend eigen risico of kan ook waterstof als 
brandstof opnemen. De standaard AFD-definitie is het uitgangspunt. De volmacht past 
zelf op punten de inrichting en premieberekening van het product aan. Aanpassingen 
zijn altijd  conform AFD. Verzekeraar en volmacht leggen de afwijkende afspraken vast.

X X

Extra attributen bij standaard product Er zijn extra attributen onderkend die bepalend zijn voor het vaststellen van de premie 
of de dekking. De verzekeraar moet verantwoording afleggen naar de toezichthouder. 
Het is van belang dat de juiste attributen beschikbaar zijn voor toezicht, herverzekeren 
en product management. De volmacht past de standaard AFD-definitie aan om dit vast 
te leggen. Volmacht stelt de product specificatie en AFD-definitie op, de verzekeraar 
tekent dit af.

X

Eigen ontwikkeling van volmacht Volmacht ontwikkelt eigen product specificatie / premie grondslag.  De verzekeraar 
moet verantwoording afleggen naar de toezichthouder. Het is van belang om vast te 
stellen dat de juiste attributen beschikbaar zijn voor toezicht, herverzekeren en product 
management. Volmacht stelt de product specificatie en AFD-definitie op, de verzekeraar 
tekent dit af.

X

Pool product Bij een pool product ligt de regie bij de volmacht, immers de volmacht bepaalt de 
intekening. De volmacht is formeel verantwoordelijk voor het opstellen van de product 
specificatie en indien nodig de AFD-definitie. De poolleider tekent af, deze is immers 
verantwoordelijk vanuit het toezichtsperspectief. 

Volmacht volgt specificatie verzekeraar De volmacht volgt met het pool product 1:1 het product zoals de poolleider dat 
aanbiedt. De volmacht volgt de standaard AFD-definitie van verzekeraar bij de inrichting 
van zijn systemen.

X

Bewerking van standaard product door volmacht Volmacht heeft op basis van standaard product een eigen product ontwikkeld.
Zelfde attribuut specificaties als standaard product Het pool product volgt de structuur van het standaard product. De afwijking zit in 

bijvoorbeeld afwijkende premieberekening door bijvoorbeeld afwijkende invulling van 
dekkingen. Volmacht kan AFD-definitie van het standaard product blijven volgen, er is 
geen impact op de registratie.

X

Aangepaste attribuut specificaties van standaard product Bijvoorbeeld volmacht hanteert afwijkend eigen risico of kan ook waterstof als 
brandstof opnemen. Volmacht neemt standaard AFD-definitie als start en past deze op 
punten aan.  Volmacht stelt de product specificatie en AFD-definitie op, de poolleider 
tekent dit af.

X

Extra attributen bij standaard product Er zijn extra attributen onderkend die bepalend zijn voor het vaststellen van de premie. 
De volmacht stelt op basis van de standaard AFD-definitie een nieuwe AFD-definitie op. 
Volmacht stelt de product specificatie en AFD-definitie op, de poolleider tekent dit af.

X

Eigen ontwikkeling van volmacht Volmacht ontwikkelt eigen product specificatie / premie grondslag.  De poolleider moet 
verantwoording afleggen naar de toezichthouder. Het is van belang om vast te stellen 
dat de juiste attributen beschikbaar zijn voor toezicht, herverzekeren en product 
management. Volmacht stelt de product specificatie en AFD-definitie op, de poolleider 
tekent dit af.

X

Non-selling volmacht product Non-selling volmacht producten zijn de verzekeringen waarin de volmacht niet meer 
actief bemiddelt of die de verzekeraar heeft beeindigd. Het zijn run-off portefeuilles 
die kleiner worden in functie van (premie bepalende) mutaties, opzeggingen en/of 
actieve overvoer.

Prolongatie op basis van actuele premieberekening Verzekeraar levert nog steeds een actuele premie berekening voor het product.  
Bijvoorbeeld in de situatie dat slechts kort geleden een nieuwe product variant is 
geintroduceerd door de verzekeraar.

Omzetting naar opvolgend product mogelijk met beperkte uitval Het opvolgend product ligt in het verlengde van het huidige product. Zonder al te veel 
uitval die de volmacht relatief makkelijk kan corrigeren is de portefeuille om te zetten 
naar de structuur van het opvolgend product (zie 'Actueel volmacht product' voor 
scenario's). Polissen die niet meer aansluiten bij de premieberekening prolongeren 
geindexeerd. De volmacht kan concreet rapporteren over de afwijkingen en bepaalt in 
overleg met verzekeraar / poolleider de prioriteiten rond  de correctie van de uitval.

X

Omzetting naar opvolgend product mogelijk maar met veel uitval Opvolgend product wijkt nadrukkelijk af van huidig product. 
Geindexeerde prolongatie is optie Portefeuille laat het toe om geindexeerd te prolongeren. Volmacht migreert 

portefeuille naar AFD-definitie opvolgend product (zie 'Actueel volmacht product' voor 
de scenario's). De polissen die niet aansluiten bij de actuele premieberekening 
prolongeren geindexeerd. De volmacht kan concreet rapporteren over afwijkingen en 
bepaalt in overleg met verzekeraar / poolleider de prioriteiten rond  de correctie van de 
uitval.

X

Geindexeerde prolongatie is geen optie Verzekeraar of volmacht stelt AFD-definitie op voor het non-selling product. Voor de 
scenario's zie 'Actueel volmacht product'

X

Er is geen opvolgend product Er is geen opvolgend product omdat bijvoorbeeld de volmacht deze verzekeringsvorm 
niet in een pool voortzet of de verzekeraar geen opvolgend product aanbiedt.

Geindexeerde prolongatie is optie Volmacht en poolleider stellen minimale AFD-definitie op, d.w.z. AFD-definitie borgt 
rapportage aan toezichthouder en eventuele aanlevering van gegevens aan 
herverzekeraars.  Ten aanzien van premie bepaling is er een gelijke situatie, echter nu 
kan de volmacht concreet rapporteren over de afwijkingen in de registratie en in 
overleg met de verzekeraar / poolleider correcties doorvoeren / knelpunten oplossen.

X

Geindexeerde prolongatie is geen optie Verzekeraar of volmacht stellen AFD-definitie op voor het non-selling product. Voor de 
scenario's zie 'Actueel volmacht product'

X

Geindexeerde prolongatie De portefeuille met non-selling producten prolongeert geindexeerd, er is geen harde 
koppeling met een formularium voor premieberekening.

Er is een opvolgend product Volmacht migreert portefeuille naar AFD-definitie opvolgend product (zie 'Actueel 
volmacht product' voor de scenario's). Polissen die niet aansluiten bij de 
premieberekening prolongeren geindexeerd. Ten aanzien van premie bepaling is er een 
gelijke situatie, echter nu kan de volmacht concreet rapporteren over de afwijkingen in 
de registratie en in overleg met de verzekeraar / poolleider correcties doorvoeren / 
knelpunten oplossen.

X

Er is geen opvolgend product Volmacht en poolleider stellen minimale AFD-definitie op, d.w.z. AFD-definitie borgt 
rapportage aan toezichthouder en eventuele aanlevering van gegevens aan 
herverzekeraars.  Ten aanzien van premie bepaling is er een gelijke situatie, echter nu 
kan de volmacht concreet rapporteren over de afwijkingen in de registratie en in 
overleg met de verzekeraar / poolleider correcties doorvoeren / knelpunten oplossen.

X

Bijgesloten dekking van andere verzekeraar Volmachten sluiten regelmatig aanvullende dekkingen van andere verzekeraars bij 
een volmacht product van verzekeraar. Vanuit een rapportage perspectief 
(NVGA/toezicht) zijn dit aparte verzekeringen.

Actueel volmacht product Actuele volmacht producten zijn de verzekeringen waarin de volmacht nu actief 
bemiddelt. De verzekeraar actualiseert periodiek de premie berekening.

Standaard product Verzekeraar biedt standaard dekking aan die kan worden bijgesloten. Voor deze 
dekking heeft verzekeraar een AFD-definitie opgesteld. Vooralsnog verzorgt SIVI de 
gecombineerde AFD-definitie. Indien deze niet reeds beschikbaar is, kan de 
gecombineerde AFD-definitie bij SIVI aangevraagd worden.

Eigen product volmacht Zie voor scenario's "Actueel volmacht product".  Op het moment dat de volmacht niet 
de standaard AFD-definitie voor de dekking volgt, stelt de volmacht de product 
specificatie en AFD-definitie op, de verzekeraar tekent dit af.



Pool product Zie voor scenario's "Actueel volmacht product".  Op het moment dat de volmacht niet 
de standaard AFD-definitie voor de dekking volgt, stelt de volmacht de product 
specificatie en AFD-definitie op, de verzekeraar tekent dit af.

Non-selling volmacht product Non-selling volmacht producten zijn de verzekeringen waarin de volmacht niet meer 
actief bemiddelt of die de verzekeraar heeft beeindigd. Het zijn run-off portefeuilles die 
kleiner worden in functie van (premie bepalende) mutaties, opzeggingen en/of actieve 
overvoer.

Prolongatie op basis van actuele premieberekening Zie voor scenario's "Non-selling volmacht product".
Geindexeerde prolongatie Zie voor scenario's "Non-selling volmacht product".

Afwijkende afspraken rond de standaard product specificatie van verzekeraar leggen de 
verzekeraar en volmacht vast conform het template zoals opgenomen in het Protocol 
Uniforme Inrichting Volmachtketen.

Minimale AFD-definitie
Een 'Minimale AFD-definitie' borgt dat de verzekeraar kan rapporteren aan de 
toezichthouder en kan rapporteren aan herverzekeraars. De rapportage aan de 
toezichthouders is geborgd door binnen de AFD-definitie de NVGA protocol attributen 
op te nemen. Aanvullend kan verzekeraar attributen opnemen ten behoeve van de 
rapportage aan herverzekeraars.
AFD-definitie opstellen voor 'non-selling volmacht product'
Dit scenario is alleen van toepassing als er bij verzekeraar (standaard product) of 
volmacht (eigen product) substantieel volume of substantieel risico in de portefeuille 
zit. De selectie van het scenario is gelijk aan de selectie van het scenario onder "Actueel 
volmacht product".
Migratie naar 'Actueel volmacht product'
De selectie van het scenario is gelijk aan de selectie van het scenario onder "Actueel 
volmacht product".

AFD-definitie volmacht
Volmacht heeft de regie bij de product specificatie en stelt de AFD-definitie op. De 
verzekeraar moet verantwoording afleggen naar de toezichthouder en tekent de 
product specificatie en AFD-definitie af. 
AFD-definitie verzekeraar
De standaard AFD-definitie van de verzekeraar is het uitgangspunt. Eventuele 
afwijkingen zitten in berekeningen of verwoording van dekkingen of clausules. 
Verzekeraar en volmacht leggen afwijkende afspraken vast.

Wat is er afgesproken?

AFD-definitie

Aanpak particuliere verzekeringen

Aanpak zakelijke verzekeringen

Versie nummers AFD-definities

Geindexeerde prolongatie

Uitgangspunten bij omzetting

Binnen het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is afgesproken dat verzekeraars specificaties van volmachtproducten aanleveren op basis van de AFD-definitie 
Standaard. Door gebruik te maken van de AFD-definitie Standaard is het mogelijk de producten in de volmachtketen, voor zowel opslag van data als het berichtverkeer, op 
een eenduidige wijze in te regelen. De AFD-definities zijn een stuk nauwkeuriger en toepassingen kunnen de geautomatiseerd verwerken, dat is de grootste verandering. 
Systeemhuizen kunnen hun software hierop inrichten. Hiermee vervalt veel van de huidige handmatige inrichting van volmacht producten. Meer informatie over de AFD-
definitie Standaard is te vinden op de SIVI-website:  www.sivi.org/standaarden/afd-definitie-standaard

Zie voor de uitgangspunten rond het omzetten van een portefeuille van de huidige structuur naar de nieuwe structuur conform AFD-definities de betreffende PUIV 
toelichtingen.

Binnen het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen is voor zakelijke producten afgesproken niet een integrale registratie na te streven. Hiervoor zijn de specificaties 
van de producten te omvangrijk. Nog steeds moeten de gegevens noodzakelijk voor toezicht, herverzekeren en productmanagement geregistreerd worden, maar dit is 
nadrukkelijk minder dan bijv. alle vragen op het aanvraagformulier voor Aansprakelijkheid Bedrijven. De instructie voor het opstellen van de AFD-definities voor zakelijke 
verzekeringen is nog in ontwikkeling. Partijen die toch willen starten kunnen contact opnemen met hun contactpersoon binnen het Programma Uniforme Inrichting 
Volmachtketen.

In het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de volmachtketen. Dit zijn de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken 
om tot een goede beheersing van de keten te komen. Het proces om te komen tot een uniforme inrichting van de keten bestaat uit een aantal stappen. Als eerste zijn 
verzekeraars aan zet. Zij stellen voor hun volmachtproducten de specificatie op in AFD-formaat. Dit noemen we een AFD-definitie. SIVI certificeert vervolgens de opgeleverde 
AFD-definities. Hierna distribueert SIVI de AFD-definities naar de systeemhuizen, softwareleveranciers en naar gevolmachtigden die softwaretoepassingen in eigen beheer 
hebben ontwikkeld. De systeemhuizen ondersteunen een standaard inrichting van producten op basis van deze AFD-definities. Tevens voorzien ze in een analysefunctie om 
in eerste instantie de impact te kunnen vaststellen van van de omzetting naar de nieuwe uniforme inrichting van dit product binnen hun lopende portefeuille en vervolgens 
doorlopend te kunnen rapporteren over de afwijkingen in de inrichting. Voor het omzetten voorzien de systeemhuizen in functionaliteit waarmee de volmachten hun 
portefeuilles uiteindelijk (zoveel mogelijk geautomatiseerd) kunnen omzetten naar de uniforme inrichting.

Binnen het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen is de afspraak dat de particuliere (bulk) producten volledig worden ingericht. Dit is ongeveer 80% van het premie 
volume dat in scope is. Met 'volledig' wordt bedoeld: alle noodzakelijke gegevens met het oog op toezicht, herverzekeren en productmanagement. Op www.suiv.nl/afd-
definities is o.a. een actueel statusoverzicht van uitgeleverde AFD-definities beschikbaar en een instructie voor het opstellen van AFD-definities. Voor verzekeraars, 
volmachten en softwareontwikkelaars zijn aparte briefings beschikbaar rond het gebruik van AFD-definities. Neem contact op met uw contactpersoon binnen het Programma 
Uniforme Inrichting Volmachtketen of afd@suiv.nl als u die niet heeft of voor verdere vragen.

Elke AFD-definitie is voorzien van een versie nummer van het formaat '000.00'. Bij wijzigingen die geen impact hebben op de structuur van een database, scherm of bericht  
wordt het gedeelte achter punt opgehoogd '000.XX'. Bijvoorbeeld de toevoeging van 'elektrisch' als brandstof of de verhoging van de maximale verzekerde waarde van 
70.000 naar 90.000 euro. Bij structuur wijzigingen wordt het gedeelte voor de punt opgehoogd 'XXX.00'. Bijvoorbeeld als het attribuut 'TNO/SCM beveiligingsklasse' wordt 
toegevoegd voor een autoverzekering. Nieuwe AFD-definities worden aangemaakt voor nieuwe producten die nadrukkelijk niet in het verlengde van het vorige product 
liggen of producten die commercieel gezien expliciet apart gepositioneerd worden. 
Bij veel actuele volmacht producten vindt bij prolongatie een herberekening van de premie plaats. Bij specials, meer bijzondere portefeuilles en non-selling producten vindt 
prologatie geindexeerd plaats. Bij geindexeerde prolongatie krijgen alle dekkingen binnen een portefeuille een vaste procentuele aanpassing. Bij (deel)portefeuilles die 
geindexeerd prolongeren is er geen directe impact van het ontbreken van gegevens nodig voor premieberekening. Het omzetten van zo'n portefeuille naar een standaard 
registratie op basis van een AFD-definitie die niet geheel gevuld kan worden heeft functioneel geen impact. Geindexeerde prolongatie kan nog steeds plaatsvinden. Het grote 
voordeel van de nieuwe situatie is dat de volmacht op basis van de inrichting conform AFD-definitie kan rapporteren over de afwijkingen en waar nodig in overleg met de 
verzekeraar actie kan ondernemen.


