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1. Inleiding 

Binnen het Protocol Uniforme Inrichting worden volmachtproducten aangeleverd 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 eenduidige 

wijze in te regelen. Meer informatie over de AFD-definitie Standaard is hier te vinden: AFD-definitie 

Standaard. 

In deze instructie vindt u een toelichting hoe u een AFD-definitie opstelt en welke uitgangspunten u 

hierbij hanteert. Deze instructie is bedoeld voor verzekeraar en de volmachten die voor eigen 

producten zelf een AFD-definitie moeten opstellen. De instructie is vooral geschreven voor de 

analisten en ontwikkelaars die een AFD-definitie moeten opstellen.  

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de uitgangspunten die u moet hanteren bij het opstellen van 

een AFD-definitie. 

Hoofdstuk 3 licht in algemene zin de werkwijze bij het opstellen van AFD-definities toe. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de stappen om te komen tot een AFD-definitie als op basis van een 

formularium wordt gewerkt.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de stappen om te komen tot een AFD-definitie als op basis van VPI wordt 

gewerkt. 

Hoofdstuk 6 beschrijft wanneer u gebruik maakt van een minimale AFD-definitie en hoe u deze 

opstelt.  

Hoofdstuk 7 beschrijft de AFD-berichtstructuur VvE. Daarnaast bevat dit hoofdstuk ook een 

aanvulling hoe u deze structuur toepast in AFD-definities. 

Bijlage 1 bevat een uitgewerkt voorbeeld van een AFD-definitie die op basis van een formularium is 

opgesteld.  

 

  

http://www.sivi.org/standaarden/afd-definitie-standaard/
http://www.sivi.org/standaarden/afd-definitie-standaard/
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2. Uitgangspunten bij opstellen van AFD-definitie 

Deze instructie is bedoeld voor verzekeraars en de volmachten die voor door hen ontwikkelde 

producten een AFD-definitie moeten opstellen. De uitgangspunten rond de verantwoordelijkheden 

bij het opstellen van een AFD-definitie sluiten aan bij de uitgangspunten voor het product approval 

and review proces (PARP) binnen de volmachtketen. Onderstaand de vier situaties: 

 

100% maatschappijproduct 
 De volmacht richt het product in conform de AFD-definitie opgesteld door verzekeraar. 

 
Aangepast 100% maatschappijproduct 
 Het product is gebaseerd op het product van de verzekeraar en er is sprake van enkele 

aanvullende/afwijkende productcomponenten of een korting. De AFD-definitie van het 
100% maatschappijproduct van de verzekeraar is het uitgangspunt. De volmacht 
specifieert de verschillen binnen het PARP-traject (wel of niet met aparte IPID1). De 
eerder binnen het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen geïntroduceerde 
rapportage over afwijkingen komt te vervallen aangezien het vastleggen van 
afwijkingen onderdeel gaat uitmaken van de PARP-procedure. 
 
Het kan zijn dat er als gevolg van de aanpassingen ook aanpassingen moeten plaatsen 
vinden in de inrichting van het 100% maatschappijproduct (bijvoorbeeld bij een 
afwijkend eigen risico). In dat geval voert de volmacht binnen zijn inrichting op basis 
van het 100% maatschappijproduct de aanpassingen door. De wijze waarop hij dit doet 
verschilt per systeemhuis. De verzekeraar levert dus geen aangepaste AFD-definitie aan 
hiervoor en het systeemhuis levert ook geen aangepaste standaard inrichting. 
Desgevraagd rapporteert de volmacht conform de 100% maatschappijproduct AFD-
definitie over de afwijkingen aan de verzekeraar. 

 
Eigen product volmacht 
 Producten die door de volmacht zelf zijn samengesteld en/of ontwikkeld. De volmacht 

stelt een eigen IPID1 op en voert de integrale PARP uit. De verzekeraar voert een 
toetsing- en goedkeuringsproces uit.  
 
De volmacht is verantwoordelijk voor het opstellen van de AFD-definitie. De 
verzekeraar is co-ontwikkelaar en moet uiteindelijk de AFD-definitie goedkeuren. De 
volmacht richt het product vervolgens in op basis van de goedgekeurde AFD-definitie. 
De wijze waarop verschilt per systeemhuis. Desgevraagd rapporteert de volmacht 
conform de eigen product volmacht AFD-definitie over de portefeuille aan verzekeraar. 

 
 
Pool-producten 
 Voor pool-producten is de leidende verzekeraar (pool-leader) verantwoordelijk voor de 

PARP-verklaring. De pool-leader zal deze verklaring afgeven op basis van zijn eigen 
PARP-proces of dat van de volmacht (afhankelijk van wie hoofdontwikkelaar is). Voor 

 

1 De IPID omschrijft de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en 

verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst. 
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het gebruik van AFD-definities gelden de uitgangspunten zoals vermeld in de drie 
hierboven beschreven scenario’s. De volmacht is verantwoordelijk voor de 
communicatie met de volgende verzekeraars in de pool, dit geldt ook voor het 
informeren rond de in gebruik zijnde AFD-definitie. 

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de uitgangspunten t.a.v. de inhoudelijke uitwerking van de 

AFD-definitie. In de volgende hoofdstukken volgen uitgebreide instructies, hoe in elk van de 

onderstaande situaties te handelen. 

 

VPI-premieberekening beschikbaar 
 Binnen het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is afgesproken dat als VPI-

premieberekening beschikbaar is, dit leidend is bij het opstellen van de AFD-definitie voor het 
betreffende volmachtproduct. 

 
Verzekeraar verstrekt specificaties (geen VPI) 
 De volmacht ontvangt de specificaties voor de premieberekening van verzekeraar en 

implementeert dit binnen zijn omgeving. Het kan ook zijn dat de verzekeraar de regie houdt 
rond premieberekening en dat de volmacht per polis de premie aanvraagt bij verzekeraar. 

  
Alle onderliggende gegevens 

  Dit betreft in de regel de particuliere bulkproducten.  
  

Deel van onderliggende gegevens 
  Veelal betreft dit zakelijke verzekeringen. Bij bijvoorbeeld Aansprakelijkheid Bedrijven 

kunnen heel veel onderliggende gegevens gebruikt worden voor een risico bepaling. Dit 
wordt dan vertaald in een factor binnen de premieberekening wordt gebruikt. In deze 
gevallen worden bij de polis niet al deze onderliggende gegevens vastgelegd. Bij het 
opstellen van de AFD-definitie worden deze gegevens dus ook niet opgenomen in de 
AFD-definitie. 

  
Geen vaste productstructuur 

  Een aantal verzekeraars hanteert voor (groot)zakelijke risico’s geen vaste product 
structuur. De volmacht levert op basis van een standaard inventarisatie en eventueel 
specifieke aanvullingen een aanvraag aan bij de verzekeraar. De verzekeraar stelt de 
premie, voorwaarden en clausules vast. De volmacht heeft voor deze producten een vrij 
generieke portefeuille inrichting. In dit scenario levert de verzekeraar een AFD-definitie 
die voor de betreffende branche tenminste de AFD-attributen bevat zoals die zijn vereist 
vanuit het NVGA Protocol en vanuit het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. Op 
het moment dat het vanuit het perspectief van productmanagement toch belangrijk is 
dat de volmacht enkele aanvullende kenmerken vastlegt, dan kan men deze opnemen in 
de AFD-definitie. 
 

Voor PARP-categorie ‘Eigen product volmacht’ gelden dezelfde uitgangspunten, maar ligt de regie bij 

de volmacht. In de praktijk komt dit neer op de keuze tussen het scenario ‘Alle onderliggende 

gegevens’ en ‘Deel van onderliggende gegevens’.  
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3. Werkwijze bij het opstellen van AFD-definitie 

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard 

ontwikkeld. Binnen het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze 

standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van volmachtproductdefinities. In de AFD-

definitie worden de van toepassing zijnde gegevenselementen en de eventuele waardebeperkingen 

vastgelegd.  

 

Figuur 1: AFD-definitie Standaard 

 

Een AFD-definitie bestaat uit een schema (XML-schema) en verbandscontroles (XPath) (Figuur 1: 

AFD-definitie Standaard). Zowel XML-schema als XPath zijn XML-standaarden. SIVI voorziet in online 

ondersteuning voor het opstellen van een AFD-schema (de SIVI-tool AFD Online Samenstellen). 

Daardoor is er bij het opstellen van de AFD-definities in beginsel geen diepe technische kennis nodig 

over deze XML-standaarden. Ter ondersteuning van het uitwerken van de specificaties die in de AFD-

definitie moeten, zijn er Excel-templates gemaakt. De Excel-templates staan op de SUIV-webpagina 

Instructies en templates. De Excel-templates volgen de uitgangspunten van het Protocol Uniforme 

Inrichting Volmachtketen.  

 

Een AFD-definitie wordt uitgewerkt in de SIVI-tool AFD Online Samenstellen. De daaropvolgende 

stappen zijn het certificeren door SIVI en het publiceren van de AFD-definitie. Meer informatie over 

het proces voor het aanmaken van een AFD-definitie is te vinden op de SIVI-website of via de link 

AFD Online Samenstellen. 

In de volgende paragrafen vindt u een korte toelichting bij de tabbladen ‘Schema’ en 

‘Verbandscontrole’ in de Excel-templates. 

  

schema
verbands-
controles

AFD-definitie Standaard 

Toepassing

registratie
gegevens

scherm
definities

afhandeling
services

specificatiesspecificaties

specificatiesspecificaties

algemene
XML

standaarden!

https://suiv.nl/instructies-en-templates/
https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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3.1 Toelichting tabblad ‘Schema’ in Excel-template 

In het tabblad ‘Schema’ werkt u de specificaties voor het schema AFD-definitie uit.  

U vult linksboven de unieke identificatie in van de productdefinitie. Voor herkenning van de AFD-

definitie in de keten adviseren wij de AFD-definitienaam gelijk te maken met de commerciële 

productnaam. Daarnaast vult u hier ook de gegevens in van de contactpersoon van uw organisatie 

voor de betreffende AFD-definitie.  

 

 

Figuur 2: Excel-template AFD-definitie 

 

In de hiernavolgende paragrafen gaan we dieper in op het gebruik van de kolommen in tabblad 

‘Schema’ (zie Figuur 2: Excel-template AFD-definitie). 

3.2 Toelichting tabblad ‘Verbandscontrole’ in Excel-template 

In het tabblad Verbandscontroles kunt u validatieregels opnemen. Deze verbandscontroles zorgen 

voor een snellere en betere kwaliteit van invoer door de volmachten (zie Figuur 3: Voorbeeld 

Verbandscontrole).  

 

 

Figuur 3: Voorbeeld Verbandscontrole 

 

Een verbandscontrole heeft een conditionele structuur;  

Als (wordt voldaan aan een) conditie, dan (leidt dat tot een gevolg) ander (gaat het proces verder). 

if(<logische expressie>) then (<logische expressie>) else true()  

- Achter “if”: de conditie waaraan in het XML-bericht voldaan moet zijn de validatie uit te voeren.  
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- Achter “then”: de uit te voeren validatie als de (if-) conditie waar is.  

- “else true()”: Dit zorgt er voor dat als de validatie niet hoeft te worden uitgevoerd wordt 

doorgegaan met de eventuele volgende controles en/of uitvoeringsprocesstappen  

AFD Online Samenstellen biedt uitgebreide ondersteuning voor het opstellen van XPaths (zie Figuur 

4: Verbandscontrole in AFD Online Samenstellen). In de tool kunt u ervoor kiezen een pseudo-code 

op te voeren. AFD Online Samenstellen maakt bij het exporteren van de AFD-definitie de Xpath voor 

u. U kunt er ook voor kiezen om de Xpath in AFD Online Samenstellen zelf op te stellen.  

 

Figuur 4: Verbandscontrole in AFD Online Samenstellen 

U vindt verdere informatie rond het gebruik van Xpath binnen AFD-definities in het online AFD-

definitie Handboek hoofdstuk XPath Validatieregels.  

  

https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/6-2-2-opbouw-xpath-validatieregels
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4. AFD-definitie opstellen op basis van formularium  

4.1 Algemeen proces 

Dit hoofdstuk richt zich op de eerste stap bij het aanmaken van een AFD-definitie: het uitwerken van 

de specificatie in de Excel-template die hiervoor ter beschikking is gesteld. Voor het aanmaken van 

de feitelijke AFD-definitie verwijzen we naar de instructies op AFD Online Samenstellen. 

 

In geval van premieberekening op basis van specificaties (formularium) moeten binnen de Excel-

template tabblad “Schema” de onderdelen “Kunnen aanleveren” en “Premieberekening” ingevuld 

zijn. Aan de hand hiervan wordt de AFD-definitie opgesteld. Op basis van een AFD-definitie voorziet 

het systeemhuis in een standaard productinrichting. Binnen die productinrichting zijn alle benodigde 

gegevens voor premieberekening opgenomen. Wat niet verandert is het feit dat de volmacht nog 

steeds zelf op basis van het formularium de premieberekening voor het product moet inrichten. Bij 

het inrichten van de premieberekening wordt gebruik gemaakt van de AFD-attributen zoals 

opgenomen in de AFD-definitie.  

 

Voor het uitwerken van de specificatie in de Excel-template volgt u de volgende drie stappen: 

1. Maak een lijst met alle attributen die nodig zijn om een premieberekening uit te voeren (de 

inputlijst) en een lijst met alle attributen die als resultaat worden opgeleverd (de outputlijst). 

Let hierbij ook op de typering en de mogelijke waardebeperkingen. 

2. Koppel alle attributen uit de input- en outputlijsten aan AFD-attributen. 

3. Verwerk de AFD-attributen in de voor SUIV ontwikkelde Excel-template voor de specificatie 

van een AFD-definitie. 

De stappen 2 en 3 kunnen gecombineerd uitgevoerd worden. In de volgende paragrafen wordt dit 

stapsgewijs behandeld. 

4.2 Stap 1: Lijsten opstellen met attributen  

De eerste stap is het verzamelen van alle premiebepalende attributen en alle attributen die 

terugkomen als resultaat van de premieberekening. In de Excel template neemt u een nieuw tabblad 

op. In het nieuwe tabblad neemt u deze attributen op.  

 

Bij het opnemen van een attribuut in de lijst is het belangrijk dat de toegestane waarden voor het 

attribuut ook duidelijk beschreven zijn.  

1. Maakt een attribuut gebruik van een tabel? 

2. Heeft een attribuut een specifiek waardebereik? 

3. Is een attribuut verplicht of optioneel in de premieberekening? 

Zorg dat dit duidelijk is opgenomen in de lijsten (zie Voorbeelden 1 en 2).  

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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Na het opstellen van de inputlijst en outputlijst van de premieberekening gaat u verder met de 

volgende stap in het aanmaken van de AFD-definitie in de Excel-template. 

4.3 Stap 2: Koppelen attributen input/outputlijsten aan AFD-attributen 

De vastgestelde attributen kunnen in het tabblad ‘Schema’ nu gekoppeld worden aan de AFD-

attributen. In de praktijk komen de meeste attributen al voor in de Excel-template. Staan de 

attributen hier niet in, dan kan gebruik worden gemaakt van Online raadplegen – AFD 1.0. Een 

instructie voor het raadplegen van AFD Online vindt u hier. Waar nodig geeft SIVI ondersteuning bij 

het invullen van de juiste mapping. Stem dit tijdig af. 

 

Het AFD bestaat uit een verzameling entiteiten. Een entiteit beschrijft een object of zaak uit de 

werkelijkheid, bijvoorbeeld verzekeringnemer, motorrijtuig of dekking opstal. De naam (label) van 

een entiteit is opgebouwd uit twee letters (zie voorbeeld 3). 

Een entiteit bestaat uit een aantal attributen. Een attribuut beschrijft één eigenschap van één 

entiteit, bijvoorbeeld een geboortedatum van een verzekeringnemer of het merk van een 

motorrijtuig. De naam (label) van een attribuut is als volgt opgebouwd: de twee letters van de 

entiteit, een underscore (“_”) en een samengestelde combinatie van maximaal zeven letters (zie 

voorbeeld 3). 

 

 

 

Voorbeeld 1:  

Betalingstermijn is een attribuut dat impact heeft op de premieberekening. De toegestane waarden zijn bijvoorbeeld maandelijks, per 

kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks. Aan dit attribuut moet verplicht een waarde zijn toegekend. Het attribuut Betalingstermijn, de 

toegestane waarden en het kenmerk Verplicht worden opgenomen in de input- en/of outputlijst(en) van de premieberekening. 

Voorbeeld 2:  

Alleen als een voertuig volledig casco is verzekerd, heeft het attribuut Nieuwwaarde impact op de premieberekening. Het attribuut 

Nieuwwaarde, de waard beperking ‘bij volledige casco dekking’ en het kenmerk Optioneel worden opgenomen in de input- en/of 

outputlijst van de premieberekening. 

Let op:  

Het is mogelijk dat een verzekeraar soms additionele risico’s accepteert die niet vermeld staan in het formularium. Voor deze speciale 

dekkingen wordt de premie handmatig vastgesteld. De premiebepalende factoren en de premie die horen bij deze dekkingen moeten 

ook zijn opgenomen in de input- en/of outputlijst van de premieberekening. 

Voorbeeld 3:  

‘Partij verzekeringnemer’ is een entiteit en heeft als label VP 

‘Geboortedatum’ van een verzekeringnemer is een attribuut van de entiteit ‘Partij verzekeringnemer’ en heeft als label VP_GEBDAT 

 

 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen_quick-start-guide_v1-1/
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Aan sommige attributen zijn codelijsten verbonden, dan wordt ook de AFD-aanduiding van de 

daaraan verbonden codetabel opgenomen. Als er een waardebeperking van toepassing is, dient de 

sub-selectie van de bijbehorende codetabel opgenomen te worden (zie voorbeeld 4). 

 

 

Let op! Het gaat bij het koppelen naar de AFD-attributen altijd om oorspronkelijk ingevoerde 

gegevens en uiteindelijk opgeleverde gegevens. Een formularium-specificatie bevat soms ook 

tussenresultaten en tussentabellen, deze worden niet opgenomen. Bij het koppelen naar AFD-

attributen gaat het dus niet om tussenresultaten (zie voorbeeld 5). 

 

 

4.4 Stap 3: AFD-attributen invoeren in de Excel-template AFD-definitie. 

De premiebepalende attributen en de attributen die als resultaat terugkomen zijn nu gekoppeld aan 

AFD-attributen. U kunt de Excel-templates voor AFD-definities gebruiken die vanuit SUIV zijn 

Voorbeeld 4:  

Attribuut OB_OBJSRT (soort motorrijtuig) heeft als verbonden codetabel ADNSOM. De toegestane waarden zijn ‘Personenauto’ en 

‘Bestelauto/VAN’. Aan dit attribuut moet verplicht een waarde zijn toegekend.  

De toegestane waarden moeten eerst opgezocht worden in codetabel ADNSOM. 

Code PA hoort bij ‘Personenauto’ 

Code BA hoort bij ‘Bestelauto/VAN’ 

Het attribuut OB_OBJSRT, de toegestane waarden ‘PA’ en ‘BA’ en het kenmerk ‘Verplicht’ worden opgenomen in de input- en/of 

outputlijst van de premieberekening. 

 

 

 

Voorbeeld 5:  

In een formularium-specificatie is het attribuut ‘Urbanisatie’ met de toegestane waarden ‘Stad’, ‘Dorp’ of ‘Landelijk’ een 

premiebepalende factor. De waarde ‘Urbanisatie’ is gelinkt aan een tussentabel waarbij de waarden ‘Stad’, ‘Dorp’ of ‘Landelijk’ 

gebaseerd zijn op de postcodes. Het AFD-attribuut postcode (“OB_PCODE” ) komt in de AFD-definitie. Het attribuut ‘Urbanisatie’ is een 

tussenresultaat en dient dus niet opgenomen te worden in de AFD-definitie. 
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opgesteld voor de verschillende branches. De laatste versie van deze templates staan op de SUIV-

webpagina Instructies en templates.  

Alle templates hebben een vaste structuur (zie Figuur 5: Excel-template AFD-definitie (tabblad 

'Schema')Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

 

 

Figuur 5: Excel-template AFD-definitie (tabblad 'Schema') 

 

• Kolom A t/m F bevat de duiding; attributen en entiteiten en de omschrijving. 

• De kolommen ‘G’ (NVGA Protocol altijd opnemen) en ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) zijn al 

vooraf ingevuld en bevatten de gegevens die vastgesteld zijn in het NVGA-protocol of in het 

Protocol UIV.  

• De kolom ‘N’ (Kunnen aanleveren) wordt automatisch gevuld en is het resultaat van de kolommen 

‘G’ t/m ‘M’. 

• De kolommen ‘I’ en ‘J’ (Aanroep Premieberekening, Resultaat Premieberekening) zijn de 

kolommen die gevuld moeten worden met de verzamelde input en output attributen van de 

premieberekening. 

• De kolommen ‘K’ en ‘L’ (Aanroep Acceptatie, Resultaat Acceptatie) zijn de kolommen die gevuld 

moeten worden met de AFD-entiteiten en attributen van acceptatie. Op dit moment is het 

uitgangspunt dat een verzekeraar de specificaties in alle gevallen mag opnemen, maar moet 

opnemen als men VPI-acceptatie aanbiedt. De reden hiervoor is dat als VPI-acceptatie niet wordt 

ondersteund er over het algemeen veel analyse nodig is om te komen tot een eenduidige 

invulling. 

• De kolom ‘M’ (Polisinformatie) is een kolom die gevuld kan worden. Polisinformatie was 

oorspronkelijk niet in scope van PUIV. Een verzekeraar mag gebruik maken van de kolom, zolang 

dit niet zorgt voor oponthoud in de oplevering van de AFD-definitie. Bij het markeren van AFD-

entiteiten en AFD-attributen in deze kolom, worden deze meegenomen in de kolom ‘Kunnen 

Aanleveren’. De kolom levert geen losse AFD-definitie op, maar is verwerkt in de AFD-definitie 

‘Kunnen Aanleveren’.  

• De kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) wordt gevuld met de toegestane aantal 

herhaling (maxOccurs) bij de entiteit of indien van toepassing de waardebeperking bij het 

betreffende attribuut. 

https://suiv.nl/instructies-en-templates/
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• De kolom ‘P’ (Bevindingen) kan eventueel gevuld worden met opmerkingen. 

 

 

 

 

Vul de ‘meta’-gegevens in 

In de cellen ‘A1’ tot en met ‘A11’ staan de gevraagde ‘meta’-gegevens. U vult de gevraagde waarden in de cellen ‘C2’ tot en met 

‘C11’. 

 

Branche en POR maatschappij aanduiding kunt u terugvinden in AFD Online Raadplegen.  

De AFD-definitie naam bepaalt u zelf. Het is verstandig om de naam gelijk te houden met de commerciële productnaam.  

 

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 'Waterstof' als brandstof of de verhoging van de maximale verzekerde 

waarde van 70.000 naar 90.000 euro.  

• Bij structuurwijzigingen wordt het gedeelte voor de punt opgehoogd 'XXX.00'. Bijvoorbeeld als het attribuut 'TNO/SCM 

beveiligingsklasse' wordt toegevoegd voor een autoverzekering.  

Geheel nieuwe AFD-definities worden aangemaakt voor nieuwe producten die wat inrichting betreft nadrukkelijk niet in het 

verlengde van het vorige product liggen of producten die commercieel gezien expliciet apart gepositioneerd worden. 

 

 

 

 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Invoeren attributen op basis van specificaties 

1. De attributen kunnen ingevoerd worden in de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’. Het vullen van de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’ 

gebeurt met een ‘V’ of ’O’.  

• Verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘V’ (Verplicht)  

• Niet-verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘O’ (Optioneel). 

2. In de Excel-template zijn veelvoorkomende entiteiten opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde entiteit 

niet voorkomt in de Excel-template. Stuur een verzoek naar afd@suiv.nl met de entiteit die u wilt toevoegen. U ontvangt 

de entiteit inclusief de benodigde attributen van het NVGA-protocol terug. Deze neemt u op in de template.  

3. In de Excel-template zijn veelvoorkomende attributen opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde 

attribuut niet voorkomt in de Excel-template. Zoek hiervoor het gewenste attribuut op in AFD Online Raadplegen. 
a. U vindt een passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Het attribuut moet ingevoegd worden in de Excel-template. Volg voor het invoegen van het attribuut 

onderstaande stappen:  
i. Voeg bij de correcte entiteit een regel in. 

[Selecteer cel – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Invoegen’ – Selecteer ‘Hele rij’] 

 
ii. Vul de gegevens in van het attribuut. 

Vul de kolommen A t/m F voor het betreffende attribuut op basis van AFD Online Raadplegen.  

iii. Vul bij de gewenste kolommen van het nieuwe attribuut een ‘V’ of ‘O’. 

iv. Controleer of er een waarde in cel aanwezig is in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren).  

Als de cel in kolom ‘N’ leeg is, neem de opgenomen formule over van een andere cel in kolom ‘N’. 

- [Selecteer cel met waarde ‘O’ of ‘V’ in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – 

Selecteer ‘Kopieer’.] 

- [Selecteer de lege cel in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer 

‘Plakken speciaal…’  - Selecteer ‘Formule (F)’.] 

 

b. U vindt geen passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Neem dan contact op met support@sivi.org. SIVI kijkt met u naar een passende oplossing voor de betreffende 

specificatie. Hierbij kan het nodig zijn een attribuut aan te vragen.  

Vul kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met de maximaal toegestane herhalingen 

Bij entiteiten staat een vaste waarde van maxOccurs 1. In het geval de toegestane herhaling hoger moet zijn, wijzig de maxOccurs naar 

hoger. 

 

 

 

 

 

mailto:afd@suiv.nl
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
mailto:support@sivi.org
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Vul kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met waardebeperkingen 

Het is mogelijk om de toegestane waarden bij attributen te beperken. Waardebeperkingen komen voor in drie varianten: 

• Codelijsten 

Indien een attribuut een Codelijst bevat (zie kolom ‘G’), kunt u aangeven welke in de opties in de codelijst 

toegestaan zijn. U vindt de betreffende opties op AFD Online Raadplegen.  

• Ranges 

Binnen welke minimale waarde en maximale waarde moet de opgegeven waarde zijn. Bijvoorbeeld: percentage 

prolongatieprovisie (minimaal 0 – maximaal 20%) 

• Optielijsten 

Specificeer de opties binnen het attribuut zonder codelijsten. Bijvoorbeeld: betaaltermijn in maanden (1, 3, 6, 12). 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Verwijderen attributen in de kolom ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) 

Voor de ingevulde attributen in deze kolom moet u bepalen of deze terecht zijn opgenomen in de betreffende AFD-definitie.  

1. Selecteer in het filtermenu bij kolom ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) op ‘O:XD’ en ‘O:XO’. 

 
2. Beoordeel of het attribuut vanuit het NVGA Protocol terecht is opgenomen in de AFD-definitie. 

 

Is het attribuut gevuld in de één of meer van de kolommen voor: 

- Premieberekening_aanroep 

- Premieberekening_resultaat 

- Acceptatie_aanroep 

- Acceptatie_resultaat 

- Polis Informatie (als aanwezig)  

i. Als JA 

Als het attribuut gevuld is in één van deze kolommen, verandert u niets. 

ii. Als NEE 

o Als in uitzonderlijke gevallen het attribuut wel vereist is voor toezichthouders of herverzekeraars, dan 

behoudt u de waarde in deze kolom.

 
o In het geval ook de uitzondering niet van toepassing is verwijdert u de waarde uit de cel.
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Verwijderen overbodige attributen 

Uit het schema kunnen attributen verwijderd worden die niet voorkomen in de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’. Hiervoor volgt u 

onderstaande stappen. 

1. Filter kolom ‘N’ (‘kunnenAanleveren’) op ‘LEEG’. 

  
2. [Selecteer alle cellen met ‘LEEG’ – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Rij verwijderen’.] 

 
3. Verwijder filter van kolom ‘N’ (‘kunnenAanleveren’) door alle opties weer te selecteren. 
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Verwijder entiteiten die niet benodigd zijn in de AFD-definitie.  

De entiteiten die verwijderd kunnen worden zijn OBJECTEN en DEKKINGEN die niet benodigd zijn bij het product. Een entiteit kunt 

u verwijderen als er in kolommen ‘I’ tot met ‘M’ geen waarde is ingevuld bij de attributen.  

[Selecteer alle cellen horende bij het OBJECT of DEKKING – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Verwijderen…’] 

 

 

Sla de Excel-template op 

Bij het opslaan van de Excel-template maakt u gebruik van de bestandsnaamconventie zoals opgenomen in de AFD-definitie 

Standaard:  

 

Op basis van de ‘meta’-gegevens van stap 2 krijgt die Excel-template de naam: ‘060-A111-AVP-001.00’. 

https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
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De volgende stap is het aanmaken van de AFD-definitiebestanden in de SIVI-tool AFD Online 

Samenstellen. De daaropvolgende stappen zijn het certificeren en publiceren van de AFD-definitie. 

Meer informatie over het verdere proces voor het aanmaken van een AFD-definitie is te vinden op de 

SIVI-website of via de link AFD Online Samenstellen. 

4.5 Aansluiting formularium-specificatie en de input- en outputlijsten van de premieberekening 

Zoals hiervoor is beschreven moet de volmacht nog steeds zelf op basis van het formularium de 

premieberekening voor het product inrichten. De premiebepalende gegevens zijn opgenomen in de 

AFD-definitie. Het is van belang dat de volmacht weet wat de aansluiting is tussen de formularium-

specificatie en de AFD-definitie. Zoals in Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen (par 5.1.1) 

beschreven, moeten alle gebruikte attributen in de formularium-specificatie worden benoemd in 

AFD-aanduidingen, dit wordt vastgelegd in een toe te voegen tabblad ‘Parameters’ van de ingevulde 

Excel-template die hoort bij het betreffende formularium. Daardoor beschikt de volmacht over een 

totaaloverzicht van alle variabelen die hij nodig heeft om de premieberekening voor het product in te 

richten.  

Omzetten Excel-bestand naar CSV-bestand 

In AOS is het mogelijk de benodigde entiteiten en attributen eenvoudig te importeren middels een CSV-bestand.  

1. Selecteer tabblad ‘Toelichting & Leeswijzer’ 

2. Druk op de knop 'CSV-bestand'.  

 
3. Open het CSV-bestand 

4. Zet de gegevens om naar kolommen. 

[Selecteer kolom ‘A’ – Selecteer in lint ‘Gegevens’ – Selecteer knop ‘Tekst naar kolommen’] 

 
[In het pop-up menu: [Selecteer ‘Gescheiden’ – Selecteer ‘Komma’ – Selecteer ‘Voltooien’] 

 
5. Verwijder overbodige kolommen. 

Het CSV-bestand vult automatisch de vijf functiekolommen. De functies Acceptatie_aanroep en Acceptatie_resultaat 

kunt u verwijderen. 

[Selecteer kolom – [RECHTERMUIS KNOP] – ‘Verwijderen’.] 

6. Sla het CSV-bestand op. 

 

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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Aan de hand van de beschikbaar gestelde AFD-definitie en de door de verzekeraar verstrekte 

formularium-specificatie waarin de gebruikte attributen zijn benoemd als AFD-attributen, heeft de 

volmacht alle informatie op basis waarvan hij het product conform het formularium kan inrichten. 
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5. AFD-definitie opstellen op basis van VPI  

5.1 Algemeen proces 

Dit hoofdstuk richt zich op de eerste stap bij het aanmaken van een AFD-definitie: het uitwerken van 

de specificatie in de Excel-template die hiervoor ter beschikking is gesteld. Voor het aanmaken van 

de feitelijke AFD-definitie verwijzen we naar de instructies op AFD Online Samenstellen. 

 

De AFD-definitie bestaat uit een aantal onderdelen. In geval van premieberekening op basis van VPI-

services zijn dat de onderdelen “Kunnen aanleveren”, “Premieberekening” en als ook aangeboden 

“Acceptatie” (zie ook de toelichting bij de template voor het opstellen van een AFD-definitie).  

 

In geval van premieberekening op basis van VPI moeten binnen de Excel-template de onderdelen 

“Kunnen aanleveren” en “Premieberekening” ingevuld zijn, en indien van toepassing ook onderdeel 

VPI-Acceptatie. Op basis hiervan wordt de AFD-definitie opgesteld. In de AFD-definitie voor het 

product zijn alle benodigde gegevens voor premieberekening en eventueel acceptatie opgenomen. 

Een systeemhuis kan op basis van deze AFD-definitie voorzien in een gestandaardiseerde inrichting 

van het betreffende product. Bij het inrichten van het product binnen de administratiesoftware 

wordt standaard voorzien in de koppeling met VPI. 

 

Voor het uitwerken van de (product)specificatie in de Excel-template (tabblad “Schema”) volgt u de 

volgende vier stappen: 

1. Vaststellen van de AFD-entiteiten en -attributen opgenomen in XSD-schema’s  

2. Vaststellen van de AFD-entiteiten en -attributen opgenomen in XML-sjablonen 

3. Vaststellen van premiebepalende AFD-attributen opgenomen in VPI Handleidingen 

4. Vastgestelde AFD-entiteiten en -attributen invullen in de Excel-template AFD-definitie 

 

Deze stappen kunnen afwisselend uitgevoerd worden. In de volgende paragrafen wordt dit 

stapsgewijs behandeld. 

5.2 Stap 1: Vaststellen van AFD-entiteiten en -attributen opgenomen in XSD-schema’s  

De eerste stap om een AFD-definitie op basis van VPI-services op te stellen is het verzamelen van alle 

AFD-attributen uit de XSD-schema’s die zijn opgesteld door Solera ter ondersteuning van de service. 

Een XSD-schema is te openen met meerdere toepassingen. In deze instructie is gebruik gemaakt van 

XMLSpy. Er zijn meerdere ‘views’ om de inhoud van het bestand te lezen. In de view ‘Schema’ is het 

bestand opgebouwd in blokken. Het schema kan uitgebreid worden door op een ‘+’ te klikken. Er 

ontstaat hierdoor een hiërarchie van blokken (zie voorbeeld 6).  

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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Met de schema’s kunt u achterhalen of entiteiten en attributen optioneel (‘O’) of verplicht (‘V’) zijn. 

De blokken hebben een doorlopende streep of onderbroken streep. Een blok met een doorlopende 

streep betekent dat het attribuut ‘V’ is. Als het een onderbroken streep is, dan is het attribuut ‘O’. Zie 

voorbeeld 7.  

 

 

Voorbeeld 6: 

 

Voorbeeld 7: 

 

De entiteiten AL_ en PP_ hebben een doorlopende lijn. De entiteiten moet als verplicht opgenomen worden in de AFD-definitie. 

De entiteit XG_ heeft een onderbroken lijn. De entiteit moet als optioneel opgenomen worden in de specificatie AFD-definitie.  
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Naast de view ‘Schema’ is de informatie ook te vinden in de view ‘Tekst’. In ‘Text’ staan de blokken in 

tekst beschreven, hier staan ook de waardebeperkingen bij de AFD-attributen vermeld. De 

waardebeperkingen moeten ook opgenomen worden in de AFD-definitie. Zie voorbeeld 8. 

 

 

5.3 Stap 2: Vaststellen van AFD-entiteiten en -attributen opgenomen in XML-sjablonen 

XML-sjablonen zijn de uitgewerkte versies van een XSD-schema. XML-sjablonen bevatten informatie 

over drie onderdelen die van belang zijn voor het opstellen van een AFD-definitie:  

• Op te nemen functies 

• Op te nemen AFD-entiteiten en -attributen per functie 

• Hiërarchie van AFD-entiteiten per functie 

 

De XML-sjablonen zijn belangrijk om te bepalen bij welke functie een AFD-entiteit en -attributen 

voorkomt. De bestandsnamen van Solera bevatten een viercijferige combinatie. Deze combinatie 

geeft de functie aan van het XML-sjabloon.  

• XML-sjablonen eindigend op 2015, 2030 en 2031 zijn voor de functie Premieberekening 

• XML-sjablonen eindigend op 2051, 2052 en 2053 zijn voor de functie Acceptatie 

 

Voorbeeld 8: 

<xs:element name="PP_BETTERM"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Betaaltermijn in maanden</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="AFD_N..3"> 

      <xs:pattern value="1"/> 

      <xs:pattern value="3"/> 

      <xs:pattern value="6"/> 

      <xs:pattern value="12"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

In de eerste regel is de naam vermeld van het element: PP_BETTERM.  

Elementen met de aanduiding: minOccurs="0" zijn optioneel. Deze ‘rule’ ontbreekt bij PP_BETTERM, dat betekent dat het om een 

verplicht element gaat. 

De aanduiding <xs:restriction base="AFD_N..3"> betekent dat er een waardebeperking geldt op het element.  

De regels daarna beschrijven de waarden die zijn toegestaan bij het element: <xs:pattern value="1"/> 

etc. 
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Door het bestand te openen in XMLSpy is te zien welke AFD-elementen voor komen bij welke functie 

(zie voorbeeld 9). Het XML-sjabloon is enkel te lezen in de view ‘Text’. In deze view is de hiërarchie 

van de entiteiten te zien door de inspringen van een entiteit (zie voorbeeld 9).  

 

5.4 Stap 3: Vaststellen van premiebepalende AFD-attributen opgenomen in VPI Handleidingen 

VPI-handleidingen zijn de instructies vanuit Solera aan Volmachten voor het inrichten van producten 

in hun systeem. De VPI-handleidingen zijn te vinden op www.volmachtbeheer.nl.  

Solera biedt ondersteuning bij het inrichten voor de systemen van ANVA, CCS en DIAS. Voor het 

opstellen van de AFD-definitie is het van belang dat de handleiding van alle drie de systemen zijn 

meegenomen bij de uitwerking van de AFD-definitie.  

 

Zoek in de VPI-handleiding het desbetreffende product op waarvoor u de AFD-definitie wilt 

opstellen. De specificaties benodigd voor het product zijn te vinden in de opgenomen tabellen. Voor 

premieberekening zijn enkel de premiebepalende factoren van belang. Deze factoren zijn te 

Voorbeeld 9:  

 <AL> 

  <AL_VRWRKCD/> 

  <AL_FUNCTIE/> 

  <AL_DATACAT/> 

 </AL> 

 <PP> 

  <PP_VRWRKCD/> 

  <PP_EXTERN/> 

  <PP_HVVDAT/> 

  <PP_BETTERM/> 

  <PP_STPRV/> 

  <PP_TARDAT/> 

  <CR> 

   <CR_VRWRKCD/> 

   <CR_VOLGNUM/> 

   <CR_OBJSRTC/> 

   <CR_TOERCAR/> 

   <CR_HAGELDK/> 

   <CR_VWACA/> 

  </CR> 

De AL-entiteit staat op zelfde niveau al de PP-entiteit.  

De CR-entiteit valt onder de PP-entiteit.  

http://www.volmachtbeheer.nl/
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herkennen aan * of ** in de kolom Label. In het geval van * betreft het een verplicht element en bij 

** optioneel. Zie ook voorbeeld 10. Daarnaast bevatten de tabellen een omschrijving van de 

specificatie, waardebeperkingen (in VPI Handleidingen ‘Coderingen’ genoemd) en het bijbehorende 

AFD-element (in VPI Handleidingen ‘AFD-rubriek’ genoemd).  

  

Voorbeeld 10:  

 

In de kolom ‘Label’ zijn de labels te vinden zoals deze door ANVA zijn vastgesteld. Zoals te zien bevatten een aantal labels ‘*’ of ‘**’:  

- Label 10034 is een verplicht label om de premie te bepalen 

- Label 10051 is een optioneel label om de premie te bepalen  

Voor labels met ‘***’ (zie label 11225) is het noodzakelijk om te controleren in een XSD-schema of het een optioneel of verplicht AFD-

element is.  

De kolom ‘Omschrijving’ geeft een omschrijving van het label. Een omschrijving kan afwijken van de omschrijvingen die in het AFD 

staan voor AFD-attributen.  

De kolom ‘Soort’ geeft aan wat voor soort informatie bij de specificatie ingevuld kan worden. In het geval van code is er een beperkte 

lijst van mogelijkheden.  

In kolom ‘Coderingen’ staan de toegestane waarde die voorkomen op codelijsten behorend bij het AFD-attribuut. Voor de specificatie 

van de AFD-definitie neemt u deze waarde over in de kolom ‘Waardebeperking’.  

In de kolom AFD-rubriek staan de AFD-attributen opgenomen.   
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5.5 Stap 4: AFD-entiteiten en -attributen invullen in de Excel-template AFD-definitie 

Als de premiebepalende attributen en de attributen die als resultaat terugkomen zijn vastgesteld, 

kunnen ze worden opgenomen in de Excel-template voor AFD-definities die vanuit SUIV is opgesteld. 

Voor de verschillende branches zijn verschillende templates. De laatste versie van deze templates 

staan op de SUIV-webpagina Instructies en templates.  

Alle templates hebben een vaste structuur (zie Figuur 5: Excel-template AFD-definitie (tabblad 

'Schema')Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

 

 

Figuur 6: Excel-template AFD-definitie (tabblad 'Schema') 

 

• Kolom A t/m F bevat de duiding; attributen en entiteiten en de omschrijving. 

• De kolommen ‘G’ (NVGA Protocol altijd opnemen) en ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) zijn al 

vooraf ingevuld en bevatten de gegevens die vastgesteld zijn in het NVGA-protocol of in het 

Protocol UIV.  

• De kolom ‘N’ (Kunnen aanleveren) wordt automatisch gevuld en is het resultaat van de kolommen 

‘G’ t/m ‘M’. 

• De kolommen ‘I’ en ‘J’ (Aanroep Premieberekening, Resultaat Premieberekening) zijn de 

kolommen die gevuld moeten worden met de verzamelde input en output attributen van de 

premieberekening. 

• De kolommen ‘K’ en ‘L’ (Aanroep Acceptatie, Resultaat Acceptatie) zijn de kolommen die gevuld 

moeten worden met de AFD-entiteiten en attributen van acceptatie. Op dit moment is het 

uitgangspunt dat een verzekeraar de specificaties in alle gevallen mag opnemen, maar moet 

opnemen als men VPI-acceptatie aanbiedt. De reden hiervoor is dat als VPI-acceptatie niet wordt 

ondersteund er over het algemeen veel analyse nodig is om te komen tot een eenduidige 

invulling. 

• De kolom ‘M’ (Polisinformatie) is een kolom die gevuld kan worden. Polisinformatie was 

oorspronkelijk niet in scope van PUIV. Een verzekeraar mag gebruik maken van de kolom, zolang 

dit niet zorgt voor oponthoud in de oplevering van de AFD-definitie. Bij het markeren van AFD-

entiteiten en AFD-attributen in deze kolom, worden deze meegenomen in de kolom ‘Kunnen 

https://suiv.nl/instructies-en-templates/
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Aanleveren’. De kolom levert geen losse AFD-definitie op, maar is verwerkt in de AFD-definitie 

‘Kunnen Aanleveren’.  

• De kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) wordt gevuld met de toegestane aantal 

herhaling (maxOccurs) bij de entiteit of indien van toepassing de waardebeperking bij het 

betreffende attribuut. 

• De kolom ‘P’ (Bevindingen) kan eventueel gevuld worden met opmerkingen. 

 

 

 

Vul de ‘meta’-gegevens in 

In de cellen ‘A1’ tot en met ‘A11’ staan de gevraagde ‘meta’-gegevens. U vult de gevraagde waarden in de cellen ‘C2’ tot en met 

‘C11’. 

 

Branche en POR maatschappij aanduiding kunt u terugvinden in AFD Online Raadplegen.  

De AFD-definitie naam bepaalt u zelf. Het is verstandig om de naam gelijk te houden met de commerciële productnaam.  

 

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 'Waterstof' als brandstof of de verhoging van de maximale verzekerde 

waarde van 70.000 naar 90.000 euro.  

• Bij structuurwijzigingen wordt het gedeelte voor de punt opgehoogd 'XXX.00'. Bijvoorbeeld als het attribuut 'TNO/SCM 

beveiligingsklasse' wordt toegevoegd voor een autoverzekering.  

Geheel nieuwe AFD-definities worden aangemaakt voor nieuwe producten die wat inrichting betreft nadrukkelijk niet in het 

verlengde van het vorige product liggen of producten die commercieel gezien expliciet apart gepositioneerd worden. 

 

 

 

 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Invoeren attributen op basis van specificaties 

1. De attributen kunnen ingevoerd worden in de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’. Het vullen van de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’ 

gebeurt met een ‘V’ of ’O’.  

• Verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘V’ (Verplicht)  

• Niet-verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘O’ (Optioneel). 

2. In de Excel-template zijn veelvoorkomende entiteiten opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde entiteit 

niet voorkomt in de Excel-template. Stuur een verzoek naar afd@suiv.nl met de entiteit die u wilt toevoegen. U ontvangt 

de entiteit inclusief de benodigde attributen van het NVGA-protocol terug. Deze neemt u op in de template.  

3. In de Excel-template zijn veelvoorkomende attributen opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde 

attribuut niet voorkomt in de Excel-template. Zoek hiervoor het gewenste attribuut op in AFD Online Raadplegen. 
a. U vindt een passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Het attribuut moet ingevoegd worden in de Excel-template. Volg voor het invoegen van het attribuut 

onderstaande stappen:  
i. Voeg bij de correcte entiteit een regel in. 

[Selecteer cel – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Invoegen’ – Selecteer ‘Hele rij’] 

 
ii. Vul de gegevens in van het attribuut. 

Vul de kolommen A t/m F voor het betreffende attribuut op basis van AFD Online Raadplegen.  

iii. Vul bij de gewenste kolommen van het nieuwe attribuut een ‘V’ of ‘O’. 

iv. Controleer of er een waarde in cel aanwezig is in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren).  

Als de cel in kolom ‘N’ leeg is, neem de opgenomen formule over van een andere cel in kolom ‘N’. 

- [Selecteer cel met waarde ‘O’ of ‘V’ in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – 

Selecteer ‘Kopieer’.] 

- [Selecteer de lege cel in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer 

‘Plakken speciaal…’  - Selecteer ‘Formule (F)’.] 

 

b. U vindt geen passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Neem dan contact op met support@sivi.org. SIVI kijkt met u naar een passende oplossing voor de betreffende 

specificatie. Hierbij kan het nodig zijn een attribuut aan te vragen.  

Vul kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met de maximaal toegestane herhalingen 

Bij entiteiten staat een vaste waarde van maxOccurs 1. In het geval de toegestane herhaling hoger moet zijn, wijzig de maxOccurs naar 

hoger. 

 

 

 

 

 

mailto:afd@suiv.nl
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
mailto:support@sivi.org
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Vul kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met waardebeperkingen 

Het is mogelijk om de toegestane waarden bij attributen te beperken. Waardebeperkingen komen voor in drie varianten: 

• Codelijsten 

Indien een attribuut een Codelijst bevat (zie kolom ‘G’), kunt u aangeven welke in de opties in de codelijst 

toegestaan zijn. Je vindt de betreffende opties op AFD Online Raadplegen.  

• Ranges 

Binnen welke minimale waarde en maximale waarde moet de opgegeven waarde zijn. Bijvoorbeeld: percentage 

prolongatieprovisie (minimaal 0 – maximaal 20%) 

• Optielijsten 

Specificeer de opties binnen het attribuut zonder codelijsten. Bijvoorbeeld: betaaltermijn in maanden (1, 3, 6, 12). 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Verwijderen attributen in de kolom ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) te beoordelen’ 

Voor de ingevulde attributen in deze kolom moet u bepalen of deze terecht zijn opgenomen in de betreffende AFD-definitie.  

1. Selecteer in het filtermenu bij kolom H (NVGA Protocol te beoordelen) op ‘O:XD’ en ‘O:XO’. 

 
2. Beoordeel of het attribuut vanuit het NVGA Protocol terecht is opgenomen in de AFD-definitie. 

 

Is het attribuut gevuld in de één of meer van de kolommen voor: 

- Premieberekening_aanroep 

- Premieberekening_resultaat 

- Acceptatie_aanroep 

- Acceptatie_resultaat 

- Polis Informatie (als aanwezig)  

• Als JA 

Als het attribuut gevuld is in één van deze kolommen, verandert u niets. 

• Als NEE 

o Als in uitzonderlijke gevallen het attribuut wel vereist is voor toezichthouders of herverzekeraars, dan 

behoudt u de waarde in deze kolom.

 
o In het geval ook de uitzondering niet van toepassing is, verwijdert u de waarde uit de cel.
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Verwijderen overbodige attributen 

Uit het schema kunnen attributen verwijderd worden die niet voorkomen in de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’. Hiervoor volgt u 

onderstaande stappen. 

1. Filter kolom ‘N’ (‘kunnenAanleveren’) op ‘LEEG’. 

  
2. [Selecteer alle cellen met ‘LEEG’ – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Rij verwijderen’.] 

 
3. Verwijder filter van kolom ‘N’ (‘kunnenAanleveren’) door alle opties weer te selecteren. 
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Verwijder entiteiten die niet benodigd zijn in de AFD-definitie.  

De entiteiten die verwijderd kunnen worden zijn OBJECTEN en DEKKINGEN die niet benodigd zijn bij het product. Een entiteit kunt 

u verwijderen als er in kolommen ‘I’ tot met ‘M’ geen waarde is ingevuld bij de attributen.  

[Selecteer alle cellen horende bij het OBJECT of DEKKING – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Verwijderen…’] 

 

 

Sla de Excel-template op 

Bij het opslaan van de Excel-template maakt u gebruik van de bestandsnaamconventie zoals opgenomen in de AFD-definitie 

Standaard:  

 

Op basis van de ‘meta’-gegevens van stap 2 krijgt die Excel-template de naam: ‘060-A111-AVP-001.00’. 

https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
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De volgende stap is het aanmaken van de AFD-definitiebestanden in de SIVI-tool AFD Online 

Samenstellen. De daaropvolgende stappen zijn het certificeren en publiceren van de AFD-definitie. 

Meer informatie over het verdere proces voor het aanmaken van een AFD-definitie is te vinden op de 

SIVI-website of via de link AFD Online Samenstellen. 

6. Minimale AFD-definities voor non-selling producten  

In dit hoofdstuk leest u de afspraken rondom non-selling producten en de instructie voor het 

vaststellen van een minimale AFD-definitie.  

6.1 Afspraken over non-selling producten 

Een portefeuille (zowel voor particulier als zakelijk) is non-selling als er geen nieuwe posten meer op 

gesloten worden en mutaties niet of nog maar zeer beperkt doorgevoerd mogen worden. Het 

uitgangspunt hierbij is dat er geen omzetting naar de uniforme inrichting hoeft plaats te vinden voor 

non-selling producten die binnen afzienbare tijd geconverteerd worden naar selling product. 

Omzetten Excel-bestand naar CSV-bestand 

In AOS is het mogelijk de benodigde entiteiten en attributen eenvoudig te importeren middels een CSV-bestand.  

7. Selecteer tabblad ‘Toelichting & Leeswijzer’ 

8. Druk op de knop 'CSV-bestand'.  

 
9. Open het CSV-bestand 

10. Zet de gegevens om naar kolommen. 

[Selecteer kolom ‘A’ – Selecteer in lint ‘Gegevens’ – Selecteer knop ‘Tekst naar kolommen’] 

 
[In het pop-up menu: [Selecteer ‘Gescheiden’ – Selecteer ‘Komma’ – Selecteer ‘Voltooien’] 

 
11. Verwijder overbodige kolommen. 

Het CSV-bestand vult automatisch de vijf functiekolommen. De functies Acceptatie_aanroep en Acceptatie_resultaat 

kunt u verwijderen. 

[Selecteer kolom – [RECHTERMUIS KNOP] – ‘Verwijderen’.] 

12. Sla het CSV-bestand op. 

 

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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Verzekeraars hoeven hiermee geen tijd te steken in het opstellen van AFD-definities. Volmachten 

kunnen de omzetting naar de uniforme inrichting gelijktijdig uitvoeren met conversie naar actueel 

product. 

Heeft u uiterlijk 31-12-2021 afspraken gemaakt over de conversie van een non-selling product naar 

een courante productvariant en deze conversie is uiterlijk 31-12-2023 afgerond? 

• Er hoeft voor het non-selling product dan geen AFD-definitie aangemaakt te worden. 

• Conversie dient altijd uitgevoerd te worden naar een product dat is ingericht op basis van 

een AFD-definitie (conform PUIV). Dit levert de minste overhead voor de volmacht. 

• Als datakwaliteit NVGA Protocol (DMV) daar aanleiding toe geeft, dan kan verzekeraar de 

volmacht alsnog verzoeken het product en dus de betreffende portefeuille conform een 

minimale AFD-definitie in te richten. In paragraaf 2 staat de instructie voor het opstellen van 

een minimale AFD-definitie.  

Heeft u op 31-12-2021 nog geen afspraken rond conversie gemaakt of de portefeuille loopt ook na 

31-12-2023 door?  

• Bij actief beheer op de premieberekening moet dan een volledige AFD-definitie aangemaakt 

worden conform standaard werkwijze Particulier/Zakelijk. 

• Als er geen actief beheer is op de premieberekening, dan volstaat een minimale AFD-definitie 

voor de betreffende branche. In paragraaf 2 staat de instructie voor het opstellen van een 

minimale AFD-definitie. 

• De verzekeraar kan de minimale AFD-definitie eventueel (maar niet verplicht) aanvullen met 

premiebepalende gegevens ten behoeve van haar productmanagement.  

• Voor zakelijke producten geldt dat het omzetten waar dat mogelijk is uiterlijk 30-6-2022 

moet plaatsvinden en anders binnen een jaar in batches per hoofdvervaldatum na start 

omzetten. 

LET OP! Het is niet mogelijk bij de omzetting het label (merk) te wijzigen. Wijziging van label levert 

voor de polissen meer dan een administratieve omzetting, ook de verwijzing naar de verzekeraar 

moet aangepast worden. Hier is altijd impact voor de klant en dus moet de polis formeel 

overgesloten worden. 

 

6.2 Instructie voor uitwerken Excel-template 

De benodigde specificaties bij een minimale AFD-definitie zijn in de basis alleen de door het NVGA 

protocol voorgeschreven attributen. U dient bij het vaststellen van de specificaties voor de minimale 

AFD-definitie uit te gaan van de entiteiten. Optioneel kunt u dit vanuit productmanagement 

aanvullen met cruciale premiebepalende gegevens. Als de specificaties zijn vastgesteld voor de 

minimale AFD-definitie kunnen ze worden opgenomen in de Excel-template die vanuit SUIV is 

opgesteld. Voor de verschillende branches zijn verschillende templates. De laatste versie van deze 

templates staan op de SUIV-webpagina Instructies en templates. Alle templates hebben een vaste 

https://suiv.nl/instructies-en-templates/
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structuur (zie Figuur 7: Excel-template AFD-definitie (tabblad 'Schema')Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

 

 

Figuur 7: Excel-template AFD-definitie (tabblad 'Schema') 

 

• Kolom A t/m F bevat de duiding; attributen en entiteiten en de omschrijving. 

• De kolommen ‘G’ (NVGA Protocol altijd opnemen) en ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) zijn al 

vooraf ingevuld en bevatten de gegevens die vastgesteld zijn in het NVGA-protocol of in het 

Protocol UIV.  

• De kolom ‘N’ (Kunnen aanleveren) wordt automatisch gevuld en is het resultaat van de kolommen 

‘G’ t/m ‘M’. 

• De kolommen ‘I’ en ‘J’ (Aanroep Premieberekening, Resultaat Premieberekening) zijn de 

kolommen die gevuld moeten worden met de verzamelde input en output attributen van de 

premieberekening. 

• De kolommen ‘K’ en ‘L’ (Aanroep Acceptatie, Resultaat Acceptatie) zijn de kolommen die gevuld 

moeten worden met de AFD-entiteiten en attributen van acceptatie. Op dit moment is het 

uitgangspunt dat een verzekeraar de specificaties in alle gevallen mag opnemen, maar moet 

opnemen als men VPI-acceptatie aanbiedt. De reden hiervoor is dat als VPI-acceptatie niet wordt 

ondersteund er over het algemeen veel analyse nodig is om te komen tot een eenduidige 

invulling. 

• De kolom ‘M’ (Polisinformatie) is een kolom die gevuld kan worden. Polisinformatie was 

oorspronkelijk niet in scope van PUIV. Een verzekeraar mag gebruik maken van de kolom, zolang 

dit niet zorgt voor oponthoud in de oplevering van de AFD-definitie. Bij het markeren van AFD-

entiteiten en AFD-attributen in deze kolom, worden deze meegenomen in de kolom ‘Kunnen 

Aanleveren’. De kolom levert geen losse AFD-definitie op, maar is verwerkt in de AFD-definitie 

‘Kunnen Aanleveren’.  

• De kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) wordt gevuld met de toegestane aantal 

herhaling (maxOccurs) bij de entiteit of indien van toepassing de waardebeperking bij het 

betreffende attribuut. 

• De kolom ‘P’ (Bevindingen) kan eventueel gevuld worden met opmerkingen. 
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Vul de ‘meta’-gegevens in 

In de cellen ‘A1’ tot en met ‘A11’ staan de gevraagde ‘meta’-gegevens. U vult de gevraagde waarden in de cellen ‘C2’ tot en met 

‘C11’. 

 

Branche en POR maatschappij aanduiding kunt u terugvinden in AFD Online Raadplegen.  

De AFD-definitie naam bepaalt u zelf. Het is verstandig om de naam gelijk te houden met de commerciële productnaam.  

 

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 'Waterstof' als brandstof of de verhoging van de maximale verzekerde 

waarde van 70.000 naar 90.000 euro.  

• Bij structuurwijzigingen wordt het gedeelte voor de punt opgehoogd 'XXX.00'. Bijvoorbeeld als het attribuut 'TNO/SCM 

beveiligingsklasse' wordt toegevoegd voor een autoverzekering.  

Geheel nieuwe AFD-definities worden aangemaakt voor nieuwe producten die wat inrichting betreft nadrukkelijk niet in het 

verlengde van het vorige product liggen of producten die commercieel gezien expliciet apart gepositioneerd worden. 

 

 

 

 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Vul de minimale AFD-definitie aan met premiebepalende gegevens (OPTIONEEL) 

Het is mogelijk om attributen op te nemen in de minimale AFD-definitie die niet voorgeschreven zijn vanuit NVGA-protocol, 

maar vanuit product management toch gewenst zijn. Deze attributen kunnen voorkomen binnen OBJECTEN en DEKKINGEN.  

1. De attributen kunnen ingevoerd worden in de kolommen ‘I’ en ‘J’. Het vullen van de kolommen ‘I’ en ‘J’ gebeurt met een 

‘V’ of ’O’.  

• Verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘V’ (Verplicht)  

• Niet-verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘O’ (Optioneel). 

2. In de Excel-template zijn veelvoorkomende entiteiten opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde entiteit 

niet voorkomt in de Excel-template. Stuur een verzoek naar afd@suiv.nl met de entiteit die u wilt toevoegen. U ontvangt 

de entiteit inclusief de benodigde attributen van het NVGA-protocol terug. Deze neemt u op in de template.  

3. In de Excel-template zijn veelvoorkomende attributen opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde 

attribuut niet voorkomt in de Excel-template. Zoek hiervoor het gewenste attribuut op in AFD Online Raadplegen. 
a. U vindt een passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Het attribuut moet ingevoegd worden in de Excel-template. Volg voor het invoegen van het attribuut 

onderstaande stappen:  
v. Voeg bij de correcte entiteit een regel in. 

[Selecteer cel – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Invoegen’ – Selecteer ‘Hele rij’] 

 
vi. Vul de gegevens in van het attribuut. 

Vul de kolommen A t/m F voor het betreffende attribuut op basis van AFD Online Raadplegen.  

vii. Vul bij de gewenste kolommen van het nieuwe attribuut een ‘V’ of ‘O’. 

viii. Controleer of er een waarde in cel aanwezig is in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren).  

Als de cel in kolom ‘N’ leeg is, neem de opgenomen formule over van een andere cel in kolom ‘N’. 

- [Selecteer cel met waarde ‘O’ of ‘V’ in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – 

Selecteer ‘Kopieer’.] 

- [Selecteer de lege cel in kolom ‘N’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer 

‘Plakken speciaal…’  - Selecteer ‘Formule (F)’.] 

 

b. U vindt geen passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Neem dan contact op met support@sivi.org. SIVI kijkt met u naar een passende oplossing voor de betreffende 

specificatie. Hierbij kan het nodig zijn een attribuut aan te vragen.  

mailto:afd@suiv.nl
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
mailto:support@sivi.org
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Verwijder entiteiten die niet benodigd zijn in de AFD-definitie.  

De entiteiten die verwijderd kunnen worden zijn OBJECTEN en DEKKINGEN die niet benodigd zijn bij het product. Een entiteit kunt u 

verwijderen als er in kolommen ‘I’ tot met ‘M’ geen waarde is ingevuld bij de attributen.  

[Selecteer alle cellen horende bij het OBJECT of DEKKING – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Verwijderen…’] 
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Verwijderen attributen in de kolom ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) 

Voor de ingevulde attributen in deze kolom moet u bepalen of deze terecht zijn opgenomen in de betreffende AFD-definitie.  

1. Selecteer in het filtermenu bij kolom ‘H’ (NVGA Protocol te beoordelen) op ‘O:XD’ en ‘O:XO’. 

 
2. Beoordeel of het attribuut vanuit het NVGA Protocol terecht is opgenomen in de AFD-definitie. 

 

Is het attribuut gevuld in de één of meer van de kolommen voor: 

- Premieberekening_aanroep 

- Premieberekening_resultaat 

- Acceptatie_aanroep 

- Acceptatie_resultaat 

- Polis Informatie (als aanwezig)  

• Als JA 

Als het attribuut gevuld is in één van deze kolommen, verandert u niets. 

• Als NEE 

o Als in uitzonderlijke gevallen het attribuut wel vereist is voor toezichthouders of herverzekeraars, dan 

behoudt u de waarde in deze kolom.

 
o In het geval ook de uitzondering niet van toepassing is verwijdert u de waarde uit de cel.

 

Vul kolom ‘O’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met de maximaal toegestane herhalingen 

Bij entiteiten staat een vaste waarde van maxOccurs 1. In het geval de toegestane herhaling hoger moet zijn, wijzig de maxOccurs naar 

hoger. 
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Verwijderen overbodige attributen 

Uit het schema kunnen attributen verwijderd worden die niet voorkomen in de kolommen ‘I’ tot en met ‘M’. Hiervoor volgt u 

onderstaande stappen. 

4. Filter kolom ‘N’ (‘kunnenAanleveren’) op ‘LEEG’. 

  
5. [Selecteer alle cellen met ‘LEEG’ – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Rij verwijderen’.] 

 
6. Verwijder filter van kolom ‘N’ (‘kunnenAanleveren’) door alle opties weer te selecteren. 

Sla de Excel-template op 

Bij het opslaan van de Excel-template maakt u gebruik van de bestandsnaamconventie zoals opgenomen in de AFD-definitie 

Standaard:  

 

Op basis van de ‘meta’-gegevens van stap 2 krijgt die Excel-template de naam: ‘060-A111-AVP-001.00’. 

https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
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De volgende stap is het aanmaken van de AFD-definitiebestanden in de SIVI-tool AFD Online 

Samenstellen. De daaropvolgende stappen zijn het certificeren en publiceren van de AFD-definitie. 

Meer informatie over het verdere proces voor het aanmaken van een AFD-definitie is te vinden op de 

SIVI-website of via de link AFD Online Samenstellen. 

  

Omzetten Excel-bestand naar CSV-bestand 

In AOS is het mogelijk de benodigde entiteiten en attributen eenvoudig te importeren middels een CSV-bestand.  

13. Selecteer tabblad ‘Toelichting & Leeswijzer’ 

14. Druk op de knop 'CSV-bestand'.  

 
15. Open het CSV-bestand 

16. Zet de gegevens om naar kolommen. 

[Selecteer kolom ‘A’ – Selecteer in lint ‘Gegevens’ – Selecteer knop ‘Tekst naar kolommen’] 

 
[In het pop-up menu: [Selecteer ‘Gescheiden’ – Selecteer ‘Komma’ – Selecteer ‘Voltooien’] 

 
17. Verwijder overbodige kolommen. 

Het CSV-bestand vult automatisch de vijf functiekolommen. De functies Acceptatie_aanroep en Acceptatie_resultaat 

kunt u verwijderen. 

[Selecteer kolom – [RECHTERMUIS KNOP] – ‘Verwijderen’.] 

18. Sla het CSV-bestand op. 

 

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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7. Postcode/Huisnummer - VvE's 

Op dit moment bevatten veel VvE polissen geen goede registratie van de onderliggende objecten. 

Voortvloeiend uit de kwaliteitseisen van de DNB dienen volmacht en verzekeraar ervoor te zorgen 

dat voor alle binnen de volmachtportefeuilles verzekerde VvE’s, alle onderliggende objecten staan 

geregistreerd op het juiste adres (conform het AFD-datamodel).  

SIVI heeft een berichtstructuur ontwikkeld voor het registreren van de VvE-complexen. U vindt de 

AFD Berichtstructuur VvE en een toelichting daarop terug in paragraaf 7.1. Instructie voor het 

invullen van een VvE AFD-productdefinitie voor een nieuw of gewijzigd (aangepaste rekenbox) 

product vindt u in paragraaf 7.2.  

7.1 AFD-berichtstructuur VvE 

7.1.1 Opstellen  VvE productdefinitie voor bestaand product 

Voor bestaande VvE-producten gaat u op dit moment bij het ontwikkelen van de AFD-definitie uit 

van de huidige inrichting van de rekenboxen. U vult de AFD-definitie aan met de benodigde 

attributen voor de registratie van VvE-complexen. De benodigde attributen vindt u ingevuld terug in 

de kolom ‘Q’ (Polisinformatie) van de Excel-template ‘Template specificatie AFD-definitie – 

Gebouwen en VvE-complex’. 

De inrichting van rekenboxen voor bestaande VvE-producten moet u wel gaan aanpassen. Wanneer 

de aanpassingen zijn uitgevoerd in de rekenboxen, levert u een nieuwe AFD-definitie op.  

7.1.2 Opstellen VvE productdefinitie nieuw of gewijzigd (aangepaste rekenbox) product 

Bij nieuwe VvE-producten maakt u voor de inrichting van rekenboxen en het opstellen van AFD-

definities direct gebruik van de AFD-berichtstructuur VvE. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) 

beheert VvE-complexen die uit meerdere verblijfsobjecten (VBO's) kunnen bestaan zoals woningen, 

kantoren, winkels etc. Er wordt onderscheid gemaakt in “hoofd en onder VBO’s”. Voor de volmacht is 

het belangrijk om adressen van de juiste hoofd/onder VBO’s te verkrijgen.  

 

Om gestructureerde gegevensuitwisseling rond VvE-informatie gestandaardiseerd op te nemen in de 

verzekeringsketen heeft SIVI een basale VvE-structuur opgesteld waarin naast de adresgegevens ook 

entiteiten voor o.a. polisgegevens en dekkingen zijn opgenomen. Hiermee wordt geanticipeerd op de 

vastlegging van AFD-berichten in de administratiepakketten. 

 

In paragraaf 7.1.3 vindt u de opzet van de VvE-structuur en krijgt u een toelichting daarop. In 

paragraaf 7.1.4 leest u over wijzigingen in het AFD door de introductie van AFD-berichtstructuur VvE.  

 

7.1.3 Opzet van de VvE Structuur 

AL Bericht algemeen (verplicht) 
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PP Contract Polis (verplicht) 
 LV Partij Leverancier (facultatief) 
  KP Partij Contactpersoon (facultatief) 
 TP Partij Tussenpersoon (facultatief) 
 VE Partij Volmachtnemer (facultatief) 
  KP Partij Contactpersoon (facultatief) 
 VS Partij VVE (verplicht) 
 VC Object VvE-Complex * (verplicht) 
  BA Object opstal * (facultatief) 
   OP Dekking opstal (facultatief) 
  OP Dekking opstal (facultatief) 

Figuur 8: Opzet van de VvE structuur 

Herhalende entiteit: aangegeven met * 

 

Toelichting 

• Het bericht heeft betrekking op 1 contract. 

• Onder dit contract zijn de partijen Leverancier, Tussenpersoon, Volmachtnemer en VVE 

opgenomen.  

• Voor de partijen Leverancier en Volmachtnemer kunnen ook een Contactpersoon worden 

opgenomen. 

• Object VvE-Complex is herhalend opgenomen en komt minimaal 1 keer voor.  

• Object VvE-Complex bevat kenmerken van het complex.  

• Object opstal is eveneens herhalend opgenomen en bevat adresgegevens van de 

verblijfsobjecten. Het is mogelijk een opstaldekking per verblijfsobject op te nemen of een 

opstaldekking die geldt voor alle objecten van het hele complex.  

• De vrije tekst is bedoeld voor toelichting op het bericht, en niet voor gestructureerde gegevens.  

 

7.1.4 Historische VvE-attributen AFD 

AFD bevat van oudsher VvE-attributen in andere entiteiten zoals Verzekerd Bedrijf (OG). In het 

overzicht hierna wordt aangegeven welke attributen naar welke nieuwe entiteiten worden verplaatst 

en dus verdwijnen uit de huidige entiteiten. Via de AFD-wijzigingskalender wordt gepubliceerd 

wanneer elementen uit AFD verdwijnen/verplaatst worden.  

 

Label  Formaat Code Codelijst Naam Omschrijving Wijziging 

BA_AANTVVE  N..15 A0 

 
Aantal ver. van 

eigenaren 

(VVE) 

Aantal verenigingen van 

eigenaren (VVE). 

Omschrijving 

toevoegen en 

verplaatsten 

naar VC.  

BA_EIMAVVE  AN1 JN ADNLOG  Eigenaar 

m.meer app. 

binnen VVE J/N 

Zijn er appartementseigenaren 

die de eigendom van meerdere 

Verplaatsen 

naar VS. 

https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
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appartementsrechten hebben 

binnen dezelfde VvE? 

BA_SRTVVE  AN..2 

 
ADNSVE  Soort 

Vereniging van 

Eigenaren, 

code 

Code waarmee de het soort 

Vereniging van Eigenaren-

complex wordt aangeduid. 

Omschrijving 

aanpassen en 

verplaatsen 

naar VC. 

BA_VVECVF  AN1 JN ADNLOG  VVE Coop.Ver. 

van 

Flateigenaren 

J/N 

Is de VvE een Coöperatieve 

Vereniging van Flateigenaren? 

Verplaatsen 

vaar VS. 

OG_VVEBEST  AN1 JN ADNLOG  VVE 

bestuur(der) 

benoemd J/N 

Heeft de Vereniging Van 

Eigenaren een bestuur(der) 

benoemd? 

Verplaatsten 

naar VS. 

OG_VVEFON  AN1 JN ADNLOG  Reservefonds 

VvE J/N 

Houdt de VvE een 

reservefonds in stand voor 

onvoorziene jaarlijkse kosten? 

Verplaatsten 

naar VS 

VP_SRTVVE  AN..2 

 
ADNSVE  Soort 

Vereniging van 

Eigenaren, 

code 

Code waarmee de het soort 

Vereniging van Eigenaren-

complex wordt aangeduid. 

Omschrijving 

aanpassen en 

verplaatsten 

naar VS. 

OG_VVE  AN1 JN ADNLOG  Vereniging van 

eigenaren J/N 

Betrokkene is vereniging van 

eigenaren? 

Uitfaseren, 

wordt obsolete 

door gebruik 

VC en VS. 

OG_VVEADRS  AN..999  BY  

 
VVE adressen, 

omschr. 

De adressen die tot de 

Vereniging van Eigenaren (VvE) 

behoren. 

Staat en hoort 

in VC, 

verwijderen uit 

OG. 

OG_VVEIDEN  N..16 

  
VVE 

identificatie 

Unieke identificatie Vereniging 

van Eigenaren. 

Staat en hoort 

in VS, 

verwijderen uit 

OG. 

VP_VVE  AN1 JN ADNLOG  Vereniging van 

eigenaren J/N 

Betrokkene is vereniging van 

eigenaren? 

Uitfaseren, 

wordt obsolete 

door gebruik 

VC en VS. 

7.2 AFD-entiteiten en -attributen invullen in de Excel-template AFD-definitie 

In deze paragraaf vindt u de instructie voor het vastleggen van de specificaties in een Excel-template. 

Voor het vaststellen van de specificaties maakt u gebruik van hoofdstuk 4 of 5 afhankelijk op basis 

waarvan u specificaties voor de inrichting verstrekt aan volmachten.  

https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
https://www.sivi.org/afd-online-tool/toondatacat.html
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Voor het vastleggen van de specificaties voor producten met VvE maakt u gebruik van de Excel-

template: ‘Template specificatie AFD-definitie – Gebouw en VvE-complex’. U vindt de Excel-template 

op https://suiv.nl/instructies-en-templates/ onder de kop Zakelijk.  

De template specificatie AFD-definitie – Gebouw en VvE-complex wijkt op een aantal onderdelen af 

van de reguliere structuur bij de andere templates. Onder Figuur 9: Excel-template AFD-definitie 

(tabblad 'Schema') vindt u een toelichting op de structuur en de specifieke aandachtspunten voor 

deze template.  

 

 

Figuur 9: Excel-template AFD-definitie (tabblad 'Schema') 

• Kolom A t/m H bevat de duiding; attributen en entiteiten en de omschrijving. 

• De kolommen ‘I’ (NVGA Protocol altijd opnemen) en ‘J’ (NVGA Protocol te beoordelen) zijn al 

vooraf ingevuld en bevatten de gegevens die vastgesteld zijn in het NVGA-protocol of in het 

Protocol UIV.  

• De kolom ‘P’ (Kunnen aanleveren) wordt automatisch gevuld en is het resultaat van de kolommen 

‘I’ t/m ‘O’. 

• De kolommen ‘K’ en ‘L’ (Aanroep Premieberekening, Resultaat Premieberekening) zijn de 

kolommen die gevuld moeten worden met de verzamelde input en output attributen van de 

premieberekening. 

• De kolommen ‘M’ en ‘N’ (Aanroep Acceptatie, Resultaat Acceptatie) zijn de kolommen die gevuld 

moeten worden met de AFD-entiteiten en attributen van acceptatie. Op dit moment is het 

uitgangspunt dat een verzekeraar de specificaties in alle gevallen mag opnemen, maar moet 

opnemen als men VPI-acceptatie aanbiedt. De reden hiervoor is dat als VPI-acceptatie niet wordt 

ondersteund er over het algemeen veel analyse nodig is om te komen tot een eenduidige 

invulling. 

• De kolom ‘O’ (Polisinformatie) is een kolom die gevuld kan worden. Polisinformatie was 

oorspronkelijk niet in scope van PUIV. Een verzekeraar mag gebruik maken van de kolom, zolang 

dit niet zorgt voor oponthoud in de oplevering van de AFD-definitie. Bij het markeren van AFD-

entiteiten en AFD-attributen in deze kolom, worden deze meegenomen in de kolom ‘Kunnen 

Aanleveren’. De kolom levert geen losse AFD-definitie op, maar is verwerkt in de AFD-definitie 

‘Kunnen Aanleveren’.  

https://suiv.nl/instructies-en-templates/
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• De kolom ‘Q’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) wordt gevuld met de toegestane aantal 

herhaling (maxOccurs) bij de entiteit of indien van toepassing de waardebeperking bij het 

betreffende attribuut. 

• De kolom ‘R’ (Bevindingen) kan eventueel gevuld worden met opmerkingen. 

 

Extra toelichting op de structuur bij ‘Template specificatie AFD-definitie – Gebouw en VvE-complex’. 

• De benodigde specificaties van het object VvE-complex neemt u op binnen de entiteit Object 

VvE-complexen (VC) opgenomen onder Polis Onderdeel (PP). De invulling van de 

eigenschappen van het VvE-complex is volledig onder deze entiteit.  

 

 

 

• De benodigde specificaties van de dekking opstal voor het VvE-complex neem je op binnen de 

entiteit Dekking opstal (OP), die hiërarchisch onder Object VvE-complex (VC) valt. 

 

 

• De benodigde specificaties van de individuele verblijfsobjecten binnen het VvE-complex neem je 

op binnen de entiteit Object opstal (BA), die hiërarchisch onder Object VvE-complex (VC) valt. Hier 

neem je bijvoorbeeld de adresgegevens op. 
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• De benodigde specificaties van de dekking opstal voor de individuele verblijfsobjecten binnen het 

VvE-complex neem je op binnen de entiteit Dekking opstal (OP), die hiërarchisch onder Object 

VvE-complex (VC) en Object opstal (OP) valt. 

 

 

 

Vul de ‘meta’-gegevens in 

In de cellen ‘A1’ tot en met ‘A11’ staan de gevraagde ‘meta’-gegevens. Je vult de gevraagde waarden in de cellen ‘C2’ tot en met 

‘C11’. 

 

Branche en POR maatschappij aanduiding kunt u terugvinden in AFD Online Raadplegen.  

De AFD-definitie naam bepaalt u zelf. Het is verstandig om de naam gelijk te houden met de commerciële productnaam.  

 

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 'Waterstof' als brandstof of de verhoging van de maximale verzekerde 

waarde van 70.000 naar 90.000 euro.  

• Bij structuurwijzigingen wordt het gedeelte voor de punt opgehoogd 'XXX.00'. Bijvoorbeeld als het attribuut 'TNO/SCM 

beveiligingsklasse' wordt toegevoegd voor een autoverzekering.  

Geheel nieuwe AFD-definities worden aangemaakt voor nieuwe producten die wat inrichting betreft nadrukkelijk niet in het 

verlengde van het vorige product liggen of producten die commercieel gezien expliciet apart gepositioneerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Invoeren attributen op basis van specificaties 

In de Excel-template ‘Gebouw en VvE-complex’ zijn in kolom ‘O’ (Polisinformatie) attributen opgenomen voor de registratie van 

VvE-complexen. De attributen laat u staan in het geval uw product ook polissen bevat met VvE-complexen of u wilt dat deze 

afgesloten kunnen worden binnen het product. Bij het afwezig zijn van VvE-complexen binnen uw product gebouwen verwijdert 

u deze attributen.  

1. De attributen kunnen ingevoerd worden in de kolommen ‘K’ tot en met ‘O’. Het vullen van de kolommen ‘K’ tot en met ‘O’ 

gebeurt met een ‘V’ of ’O’.  

• Verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘V’ (Verplicht)  

• Niet-verplichte entiteiten en attributen moeten gevuld worden met code ‘O’ (Optioneel). 

2. In de Excel-template zijn veelvoorkomende entiteiten opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde entiteit 

niet voorkomt in de Excel-template. Stuur een verzoek naar afd@suiv.nl met de entiteit die u wilt toevoegen. U ontvangt 

de entiteit inclusief de benodigde attributen van het NVGA-protocol terug. Deze neemt u op in de template.  

3. In de Excel-template zijn veelvoorkomende attributen opgenomen. Het kan voorkomen dat een voor u benodigde 

attribuut niet voorkomt in de Excel-template. Zoek hiervoor het gewenste attribuut op in AFD Online Raadplegen. 
a. U vindt een passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Het attribuut moet ingevoegd worden in de Excel-template. Volg voor het invoegen van het attribuut 

onderstaande stappen:  
i. Voeg bij de correcte entiteit een regel in. 

[Selecteer cel – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Invoegen’ – Selecteer ‘Hele rij’] 

 
ii. Vul de gegevens in van het attribuut. 

Vul de kolommen A t/m H voor het betreffende attribuut op basis van AFD Online Raadplegen.  

iii. Vul bij de gewenste kolommen van het nieuwe attribuut een ‘V’ of ‘O’. 

iv. Controleer of er een waarde in cel aanwezig is in kolom ‘P’ (kunnenAanleveren).  

Als de cel in kolom ‘P’ leeg is, neem de opgenomen formule over van een andere cel in kolom ‘N’. 

- [Selecteer cel met waarde ‘O’ of ‘V’ in kolom ‘P’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – 

Selecteer ‘Kopieer’.] 

- [Selecteer de lege cel in kolom ‘P’ (kunnenAanleveren) – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer 

‘Plakken speciaal…’  - Selecteer ‘Formule (F)’.] 

 

b. U vindt geen passend attribuut binnen de gewenste entiteit 

Neem dan contact op met support@sivi.org. SIVI kijkt met u naar een passende oplossing voor de betreffende 

specificatie. Hierbij kan het nodig zijn een attribuut aan te vragen.  

 

Vul kolom ‘Q’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met de maximaal toegestane herhalingen 

Bij entiteiten staat een vaste waarde van maxOccurs 1. In het geval de toegestane herhaling hoger moet zijn, wijzig de maxOccurs naar 

hoger getal. 

 

 

 

 

 

mailto:afd@suiv.nl
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
mailto:support@sivi.org
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Vul kolom ‘Q’ (Toegestane herhaling/Waardebeperking) aan met waardebeperkingen 

Het is mogelijk om de toegestane waarden bij attributen te beperken. Waardebeperkingen komen voor in drie varianten: 

• Codelijsten 

Indien een attribuut een Codelijst bevat (zie kolom ‘G’), kun u aangeven welke in de opties in de codelijst 

toegestaan zijn. Je vindt de betreffende opties op AFD Online Raadplegen.  

• Ranges 

Binnen welke minimale waarde en maximale waarde moet de opgegeven waarde zijn. Bijvoorbeeld: percentage 

prolongatieprovisie (minimaal 0 – maximaal 20%) 

• Optielijsten 

Specificeer de opties binnen het attribuut zonder codelijsten. Bijvoorbeeld: betaaltermijn in maanden (1, 3, 6, 12). 

 

https://www.sivi.org/standaarden/gegevensstandaard/afd-online/
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Verwijderen attributen in de kolom ‘J’ (NVGA Protocol te beoordelen) 

Voor de ingevulde attributen in deze kolom moet u bepalen of deze terecht zijn opgenomen in de betreffende AFD-definitie.  

3. Selecteer in het filtermenu bij kolom ‘J’ (NVGA Protocol te beoordelen) op ‘O:XD’ en ‘O:XO’. 

 
4. Beoordeel of het attribuut vanuit het NVGA Protocol terecht is opgenomen in de AFD-definitie. 

 

Is het attribuut gevuld in de één of meer van de kolommen voor: 

- Premieberekening_aanroep 

- Premieberekening_resultaat 

- Acceptatie_aanroep 

- Acceptatie_resultaat 

- Polis Informatie (als aanwezig)  

• Als JA 

Als het attribuut gevuld is in één van deze kolommen, verandert u niets. 

• Als NEE 

o Als in uitzonderlijke gevallen het attribuut wel vereist is voor toezichthouders of herverzekeraars, dan 

behoudt u de waarde in deze kolom.

 
o In het geval ook de uitzondering niet van toepassing is verwijdert u de waarde uit de cel.
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Verwijderen overbodige attributen 

Uit het schema kunnen attributen verwijderd worden die niet voorkomen in de kolommen ‘K’ tot en met ‘O’. Hiervoor volgt u 

onderstaande stappen. 

7. Filter kolom ‘P’ (‘kunnenAanleveren’) op ‘LEEG’. 

  
8. [Selecteer alle cellen met ‘LEEG’ – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Rij verwijderen’.] 

 
9. Verwijder filter van kolom ‘P’ (‘kunnenAanleveren’) door alle opties weer te selecteren. 
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Verwijder entiteiten die niet benodigd zijn in de AFD-definitie.  

De entiteiten die verwijderd kunnen worden zijn OBJECTEN en DEKKINGEN die niet benodigd zijn bij het product. Een entiteit kunt 

u verwijderen als er in kolommen ‘K’ tot met ‘O’ geen waarde is ingevuld bij de attributen.  

[Selecteer alle cellen horende bij het OBJECT of DEKKING – [RECHTERMUIS KNOP] – Selecteer ‘Verwijderen…’] 

 

 

Sla de Excel-template op 

Bij het opslaan van de Excel-template maakt u gebruik van de bestandsnaamconventie zoals opgenomen in de AFD-definitie 

Standaard:  

 

Op basis van de ‘meta’-gegevens van stap 2 krijgt die Excel-template de naam: ‘060-A111-AVP-001.00’. 

https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies
https://www.manula.com/manuals/sivi/afd-definitie-standaard/1/nl/topic/4-3-bestandsnaamconventies


 

 

 

 

54 

 

 

 

De volgende stap is het aanmaken van de AFD-definitiebestanden in de SIVI-tool AFD Online 

Samenstellen. De daaropvolgende stappen zijn het certificeren en publiceren van de AFD-definitie. 

Meer informatie over het verdere proces voor het aanmaken van een AFD-definitie is te vinden op de 

SIVI-website of via de link AFD Online Samenstellen. 

Bijlage 1: Uitgewerkte voorbeeld aanmaken Excel AFD-

definitie  

Hieronder volgt een gedeeltelijk uitgewerkte Excel AFD-definitie opgesteld op basis van 

premiebepalende attributen uit het formularium voor een motorvoertuig: 

Stap 1: premiebepalende factoren bepalen 

Premiebepalend attribuut 
(stap 1) 

Aanroep 
(stap 1) 

Resultaat 
(stap 1) 

Waardebeperking 
(stap 1) 

Omzetten Excel-bestand naar CSV-bestand 

In AOS is het mogelijk de benodigde entiteiten en attributen eenvoudig te importeren middels een CSV-bestand.  

19. Selecteer tabblad ‘Toelichting & Leeswijzer’ 

20. Druk op de knop 'CSV-bestand'.  

 
21. Open het CSV-bestand 

22. Zet de gegevens om naar kolommen. 

[Selecteer kolom ‘A’ – Selecteer in lint ‘Gegevens’ – Selecteer knop ‘Tekst naar kolommen’] 

 
[In het pop-up menu: [Selecteer ‘Gescheiden’ – Selecteer ‘Komma’ – Selecteer ‘Voltooien’] 

 
23. Verwijder overbodige kolommen. 

Het CSV-bestand vult automatisch de vijf functiekolommen. De functies Acceptatie_aanroep en Acceptatie_resultaat 

kunt u verwijderen. 

[Selecteer kolom – [RECHTERMUIS KNOP] – ‘Verwijderen’.] 

24. Sla het CSV-bestand op. 

 

https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
https://www.sivi.org/afd-online-samenstellen/
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Gewicht van de auto V V Tot 3500 KG 

Bouwjaar auto V V  

Postcode bestuurder V V  

Leeftijd bestuurder V V Moet minimaal 17 jaar zijn 

Urbanisatie V V Stad, dorp, landelijk 

Dekking WA V V  

Bruto premie WA  V  

Dekking (beperkt) Casco O O  

Bruto premie (beperkt) Casco  V  

Meeverzekeren ongevallen inzittenden  V V J/N enkel bij (beperkt) Casco 

 

Stap 2: Koppelen attributen AFD-attributen  

Premiebepalend attribuut  
(Stap 1) 

AFD-attribuut 
(Stap 2) 

Codetabel 
(Stap 2) 

Gewicht van de auto OB_AFMWE  

Bouwjaar auto OB_BOUWJR  

Postcode bestuurder BS_PCODE  

Leeftijd bestuurder BS_GEBDAT  

Urbanisatie * BS_PCODE  

Dekking WA WA_CODE = 2001 ADNDEK 

Bruto premie WA WA_BTP  

Dekking (beperkt) Casco CA_CODE= 2002 of 
2003 

ADNDEK 

Bruto premie (beperkt) Casco CA_BTP  

Meeverzekeren ongevallen inzittenden CA_MVZOVI = J/N  
 

ADNLOG 

* Kan afgeleid worden uit BS_PCODE (zie voorbeeld 5) 

- De entiteiten (twee posities voor “_” in naam attribuut) waaraan de attributen toebehoren 

moeten ook worden opgenomen in de AFD-definitie. Van de gevonden attributen gaat het om 

de volgende entiteiten: 

o OB -> object motorrijtuig 

o BS -> partij (regelmatige) bestuurder 

o WA -> dekking wettelijk aansprakelijk 

o CA -> dekking casco voertuigen 

 

De meest voorkomende entiteiten en attributen zijn al opgenomen in de template. Als ze nog niet 

voorkomen kunnen deze toegevoegd worden. 

Stap 3: aanmaken Excel AFD-definitie 

De verzamelde gegevens kunnen nu ingevuld worden in de Excel AFD-definitie (zie Figuur 10: 

Voorbeeld Excel-template AFD-definitie).  
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Figuur 10: Voorbeeld Excel-template AFD-definitie 

 

Zoals bij het aanmaken van een reguliere AFD-definitie is het ook hier mogelijk verbandscontroles 

toe te voegen. In het voorbeeld is de waardebeperking ‘leeftijd bestuurder moet minimaal 17 jaar 

zijn’ als verbandscontrole toegevoegd (zie Figuur 11: Voorbeeld verbandscontrole).  

 

 

Figuur 11: Voorbeeld verbandscontrole 

 

Op de SUIV-webpagina Instructies en templates is het Voorbeeld-Specificatie-AFD-definitie bestand 

te downloaden. Daarnaast zijn daar ook verschillende Excel templates voor het aanmaken van AFD-

definities te vinden.  

 

 

https://suiv.nl/instructies-en-templates/

