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Regulier proces

1. Het product is een standaard product zoals beschreven in de notitie Uitgangspunten. 

2. Het vaststellen van de productspecificaties kan verzekeraar zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden. De uitvoering gebeurt conform de afspraken in het Protocol UIV, de 
notitie Uitgangspunten en de Instructie Vaststellen specificatie AFD-definitie. 

3. In de template AFD-definitie zijn de productspecificaties opgenomen. In de template is een macro opgenomen om een CSV-bestand te creëren. Het CSV-bestand maakt de 
processtap Opvoeren AFD-definitie in AOS eenvoudiger en minder foutgevoelig. 

4. Opvoeren AFD-definitie in AOS gebeurt met behulp van het CSV-bestand. Waardebeperkingen en verbandscontroles voert men handmatig op in AOS. 

5. Risicodrager levert AFD-definitie aan SIVI. 

6. SIVI certificeert AFD-definitie in AOS. 

7. SUIV distribueert AFD-definitie per e-mail aan geselecteerde partijen. 

Andere stappen dan het reguliere proces

Handmatige opstellen specificaties AFD-definitie

1. Het kan zijn dat er geen baseline is voor het volmachtproduct. In dat geval dient er handmatig een AFD-definitie opgesteld te worden. 

2. De AFD-definitie komt tot stand met support van SIVI. 

3. Het reguliere proces kan gevolgd worden.



Proces verwerken van AFD-definitie voor GA en inrichten van AFD-definitie door GAProces verwerken van AFD-definitie voor GA en inrichten van AFD-definitie door GA
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1. SUIV distribueert AFD-definitie per e-mail aan geselecteerde partijen. 

2. Systeemhuizen verwerken de AFD-definitie voor hun software tot bruikbare inrichtingen. 

3. Systeemhuizen informeren verzekeraar over het gereed zijn van hun software. 

4. Systeemhuizen leveren een overzicht beschikbare producten en rollen de betreffende producten uit aan volmachten. 

5. Softwareleveranciers treffen voorzieningen in software

6. Softwareleveranciers leveren een overzicht van verwerkte AFD-definities en rollen de betreffende producten uit aan volmachten. 

7. De volmachten richten het product in bij de software van systeemhuis en eventuele derde softwareleveranciers.

8. De volmacht heeft het product klaar voor gebruik. 

9. Indien polissen omgezet kunnen worden, voert volmacht deze omzetting uit. 

Afwijking op het reguliere proces

ANVA levert de specificaties voor AFD-definities aangevuld met ANVA labels aan bij SUIV. SUIV zorgt voor distributie aan 
softwareleveranciers en volmachten. 


