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1. Doel van het proces 
Dit proces beschrijft het opstellen van de documentatie en specificaties voor een geheel nieuw product of voor een wijziging op een bestaand product door 
de verzekeraar en de wijze waarop dit wordt uitgerold naar de betrokken ketenpartijen. 
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2. Procesdiagram 
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3. Procesbeschrijving 
 

Nr Naam processtap Actor Systemen Input Beschrijving Output Risico nr. Control nr. 
1. Ontwikkeling nieuw 

of gewijzigd product 
Verzekeraar   Vaststellen uitgangspunten 

nieuw of gewijzigd product 
Uitgangspunten nieuw of 
gewijzigd product 

R0001: 
Product kan niet 
worden ingebouwd 
conform wens 
verzekeraar door 
een of meerdere 
systeemhuizen of 
volmachten 

C0001: 
Toetsen 
realiseerbaarheid bij 
systeemhuizen en 
volmachten 

2. Vaststellen 
specificaties 

Verzekeraar  Uitgangspunten 
nieuw of gewijzigd 
product 

Vaststellen van de benodigde 
specificatie van het nieuwe of 
gewijzigde product 

Definitieve specificaties nieuw 
of gewijzigd product: 
-Clausules 
-Tarief 
-Acceptatiebeleid en -
richtlijnen  
-Specificaties output, 
-Polisvoorwaarden 
-Instructie wat te doen met 
het oude product 
(conversierichtlijn) 

 
 

 

2a. Aanmaken eventuele 
nieuwe AFD-
attributen 

SIVI  Uitgangspunten 
nieuw of gewijzigd 
product 

Eventuele nieuw benodigde 
attributen aanmaken door 
SIVI 

Benodigde nieuwe attributen   

2b. Toetsen 
realiseerbaarheid 

Verzekeraar 
 

 Uitgangspunten 
nieuw of gewijzigd 
product 

In geval van geheel nieuwe 
features de realiseerbaarheid 
toetsen bij systeemhuis en/of 
volmacht 

Definitieve specificaties nieuw 
of gewijzigd product: 
-Clausules 
-Tarief 
-Acceptatiebeleid en -
richtlijnen -Specificaties 
output, 
-Polisvoorwaarden 
-Instructie wat te doen met 
het oude product 
(conversierichtlijn) 

  

2c. Toetsen 
realiseerbaarheid 

Verzekeraar / 
Systeemhuizen 

 Uitgangspunten 
nieuw of gewijzigd 
product 

In geval van geheel nieuwe 
features de realiseerbaarheid 
toetsen bij volmacht 

Definitieve specificaties nieuw 
of gewijzigd product: 
-Clausules 
-Tarief 
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-Acceptatiebeleid en -
richtlijnen -Specificaties 
output, 
-Polisvoorwaarden 
-Instructie wat te doen met 
het oude product 
(conversierichtlijn) 

 
 
 
 
 

3. Versturen 
vooraankondiging 

Verzekeraar  Uitgangspunten 
nieuw of gewijzigd 
product 

Aankondigen voorgenomen 
wijziging of nieuw product bij 
betrokken partijen, zodat 
deze tijdig weten dat deze 
eraan komt en eventueel 
capaciteit kunnen reserveren 

Geïnformeerde ketenpartijen   

4. Invullen / aanpassen 
template AFD-
definitie 

Verzekeraar of 
gedelegeerde partij 

Excel Definitieve 
specificaties nieuw 
of gewijzigd product 

Invullen van de template voor 
de AFD-definitie van de 
betreffende branche 

Ingevulde template AFD-
definitie 

R0002: 
Er zitten fouten in 
de AFD-definitie 

C0002: 
AFD-definitie (Excel) 
voorafgaand aan brede 
distributie al laten 
reviewen door enkele 
ketenpartijen 
(systeemhuis/volmacht) 

5. Opvoeren AFD-
definitie in AOS 

Verzekeraar of 
gedelegeerde partij 

AOS Ingevulde template 
AFD-definitie 

Zie procesbeschrijving of 
instructie van dit proces 

Opgevoerde AFD-definitie in 
AOS 

  

6.  Laten controleren 
AFD-definitie 

Verzekeraar of 
gedelegeerde partij 

 -Opgevoerde AFD-
definitie in AOS 
-Ingevulde template 
AFD-definitie 

Verzekeraar vraagt enkele 
eigen volmachten om de AFD-
definitie te controleren 

Verzoek aan volmacht om de 
AFD-definitie te controleren 

  

6a. Controleren AFD-
definitie 

Volmacht  -Opgevoerde AFD-
definitie in AOS 
-Ingevulde template 
AFD-definitie 

Volmacht controleert de 
opgestelde AFD-definitie aan 
de hand van het Excelbestand 
dan wel aan de hand van de 
AFD-definitie die zij van de 
verzekeraar heeft ontvangen.  

Gecontroleerde AFD-definitie   

7. Aanpassen / 
inrichten VPI reken- / 
acceptatiebox 

Softwareleverancier  -Opgevoerde AFD-
definitie in AOS  
-Tarief 
-Clausules 
-Acceptatiebeleid en 
-richtlijnen 

Betreft intern proces bij 
verzekeraar /  
softwareleverancier 

Ingerichte reken- / 
acceptatiebox 

R0003: 
Benodigde 
capaciteit niet tijdig 
beschikbaar  
 
R0008: 
Fout in de inrichting 

C0003: 
Tijdig versturen 
vooraankondiging 
 
 
C0008: 
Testen VPI-inrichting 

8. Testen VPI reken- / 
acceptatiebox 

Verzekeraar 
Softwareleverancier 

 Ingerichte reken- / 
acceptatiebox 

Testen van de correcte 
werking. Zie ook aanvullende 

Correct werkende reken- / 
acceptatiebox 

R0008: 
Fout in de inrichting 

C0008: 
Testen VPI-inrichting 
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afspraken vanuit de VPI-
werkgroep 

9. Opstellen 
inrichtingsinstructies 
volmacht 

Verzekeraar of 
gedelegeerde partij 

 Definitieve 
specificaties nieuw 
of gewijzigd product, 
clausules, 
acceptatiebeleid en -
richtlijnen, 
specificaties output, 
polisvoorwaarden, 
etc. 

Betreft intern proces bij de 
verzekeraar 

Communicatie en instructies 
over nieuw of gewijzigd 
product:  
-Inrichtingshandboek 
-Clausules 
-Acceptatiebeleid en -
richtlijnen  
-Specificaties output, 
-Polisvoorwaarden 
-Conversierichtlijn 
-Instructie wat te doen met 
het oude product 
(conversierichtlijn) 

R0003: 
Benodigde 
capaciteit niet tijdig 
beschikbaar  
 
R0004: 
Fouten in het 
inrichtingshandboek 

C0003: 
Tijdig versturen 
vooraankondiging 
 
 
C0004: 
Uitvoeren controle op 
het handboek, 
eventueel extra check 
door volmacht 

10.  Certificeren, 
publiceren en 
distribueren AFD-
definitie 

Verzekeraar 
SIVI (t.a.v. het 
certificeren) 

AOS Opgevoerde AFD-
definitie in AOS 

Zie procesbeschrijving van dit 
proces 

Gecertificeerde en 
gedistribueerde AFD-definitie 

  

11. Distribueren / 
publiceren 
inrichtings-
instructies volmacht 

Verzekeraar  Communicatie en 
instructies over 
nieuw of gewijzigd 
product:  
-Clausules 
-Acceptatiebeleid en 
-richtlijnen  
-Specificaties 
output, 
-Polisvoorwaarden 
-Instructie wat te 
doen met het oude 
product 
(conversierichtlijn) 

Benodigde informatie en 
instructiemateriaal publiceren 
en versturen aan de volmacht 

-Geïnformeerde ketenpartijen 
-Instructies 
-Documentatie 

  

12. Inrichten product 
door systeemhuis 

Systeemhuis  -Gedistribueerde 
AFD-definitie 
-Geïnformeerde 
ketenpartijen 
-Instructies 
-Documentatie 

Betreft intern proces bij de 
systeemhuizen 

Ingericht product R0003: 
Benodigde 
capaciteit niet tijdig 
beschikbaar  
 
 
 
 
 

C0003: 
Versturen 
vooraankondiging 
 
C0005: 
Naleven levertijden 
vastgelegd in protocol 
UIV 
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R0006: 
Systeemhuis maakt 
een fout bij de 
inrichting 

C0006: 
Verzekeraar voert per 
systeemhuis een 
steekproef uit bij haar 
volmachten 
 
C0009: 
Uitvoeren pilot 
voorafgaand aan brede 
uitrol product/scherm 

13. Inrichten product 
door volmacht 

Volmacht  -Gedistribueerde 
AFD-definitie 
-Geïnformeerde 
ketenpartijen 
-Instructies 
-Documentatie 

Betreft intern proces bij de 
volmachten 

Ingericht product R0007: 
Fout bij de 
inrichting 
 
 
R0003: 
Benodigde 
capaciteit niet tijdig 
beschikbaar  
 
 
 
 
 
R0006: 
Systeemhuis maakt 
een fout bij de 
inrichting 

C0007: 
Reguliere audit vanuit 
verzekeraar bij haar 
volmachten 
 
C0003: 
Tijdig versturen 
vooraankondiging 
 
 
C0005: 
Levertijden vastgelegd 
in protocol UIV 
 
C0010: 
Controleren standaard 
inrichting/ scherm 
systeemhuis 

14. Inrichten product 
door 
softwareleverancier 

Softwareleverancier  -Gedistribueerde 
AFD-definitie 
-Geïnformeerde 
ketenpartijen 
-Instructies 
-Documentatie 

Betreft intern proces bij de 
softwareleverancier 

Ingericht product R0007: 
Fout bij de 
inrichting 

C0007: 
Reguliere audit vanuit 
verzekeraar bij haar 
volmachten 

 Einde proces        
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4. RACI-Model 
 

Nr Naam processtap R A C I 
1 Ontwikkeling nieuw of gewijzigd 

product 
Verzekeraar Verzekeraar   

2 Vaststellen specificaties Verzekeraar Verzekeraar   
2a. Aanmaken eventuele nieuwe 

AFD-attributen 
SIVI SIVI Verzekeraar / Systeemhuizen / 

Volmacht 
 

2b. Toetsen realiseerbaarheid Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

Verzekeraar Systeemhuizen  

2c. Toetsen realiseerbaarheid Verzekeraar of gedelegeerde 
partij of systeemhuizen 

Verzekeraar Volmacht  

3. Versturen vooraankondiging Verzekeraar Verzekeraar  Volmachten / Systeemhuizen 
4. Invullen / aanpassen template 

AFD-definitie 
Verzekeraar of gedelegeerde 

partij 
Verzekeraar   

5. Opvoeren AFD-definitie in AOS Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

Verzekeraar  Volmacht 

6. Laten controleren AFD-definitie Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

 Volmacht 

6a. Controleren AFD-definitie Volmacht Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

  

7. Aanpassen / inrichten VPI reken- 
/ acceptatiebox 

Softwareleverancier Verzekeraar Volmacht  

8. Testen VPI reken- / acceptatiebox Verzekeraar / 
Softwareleverancier 

Verzekeraar Volmacht  

9. Opstellen inrichtingsinstructies 
volmacht 

Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

Verzekeraar SIVI  

10.  Certificeren, publiceren en 
distribueren AFD-definitie 

Verzekeraar of gedelegeerde 
partij 

Verzekeraar SIVI  

11. Distribueren / publiceren 
inrichtings-instructies volmacht 

Verzekeraar Verzekeraar   

12. Inrichten product door 
systeemhuis 

Systeemhuizen Systeemhuizen  Verzekeraar 

13. Inrichten product door volmacht Volmacht Volmacht Systeemhuizen / Verzekeraar  
14. Inrichten product door 

softwareleverancier 
Softwareleverancier Volmacht   

 Einde     
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5. Risico’s & controls 
 

Nr Naam processtap Risico nr. Omschrijving risico Control nr. Omschrijving control Eigenaar 
1 Ontwikkeling nieuw 

of gewijzigd product 
R0001 Product kan niet worden ingebouwd conform 

wens verzekeraar door een of meerdere 
systeemhuizen of volmachten  

C0001 Toetsen realiseerbaarheid bij systeemhuizen en 
volmachten 

Verzekeraar 

4. Invullen template 
AFD-definitie 

R0002 Er zitten fouten in de AFD-definitie C0002 Laten testen door systeemhuis/volmacht 
voordat brede uitrol plaatsvindt 

Verzekeraar 

7. Aanpassen / inrichten 
VPI reken- / 
acceptatiebox 

R0008 Fout in de inrichting C0008 Testen VPI-inrichting Verzekeraar 

8. Testen VPI reken- / 
acceptatiebox 

R0008 Fout in de inrichting C0008 Testen VPI-inrichting Verzekeraar 

9. Opstellen 
inrichtingsinstructies 
volmacht 

R0003 Benodigde capaciteit niet tijdig beschikbaar  
 

C0003 Tijdig versturen vooraankondiging 
 

Verzekeraar 

9. Opstellen 
inrichtingsinstructies 
volmacht 

R0004 Fouten in het inrichtingshandboek C0004 Uitvoeren controle op het handboek, eventueel 
extra check door volmacht 

Verzekeraar 

12. Inrichten product 
door systeemhuis 

R0003 Benodigde capaciteit niet tijdig beschikbaar  
 

C0003 Versturen vooraankondiging 
 

Verzekeraar 

12. Inrichten product 
door systeemhuis 

R0003 Benodigde capaciteit niet tijdig beschikbaar  
 

C0005 Naleven levertijden vastgelegd in protocol UIV 
 

Systeemhuizen 

12. Inrichten product 
door systeemhuis 

R0006 Systeemhuis maakt een fout bij de inrichting C0006 Verzekeraar voert per systeemhuis een 
steekproef uit bij haar volmachten 

Verzekeraar 

12. Inrichten product 
door systeemhuis 

R0006 Systeemhuis maakt een fout bij de inrichting C0009 
 

Uitvoeren pilot voorafgaand aan brede uitrol 
product/scherm 

Systeemhuizen 

13. Inrichten product 
door volmacht 

R0007 Fout bij de inrichting 
 

C0007 Reguliere audit vanuit verzekeraar bij haar 
volmachten 
 

Verzekeraar 

13. Inrichten product 
door volmacht 

R0003 Benodigde capaciteit niet tijdig beschikbaar  
 

C0003 Versturen vooraankondiging 
 

Verzekeraar 

13. Inrichten product 
door volmacht 

R0003 Benodigde capaciteit niet tijdig beschikbaar  
 

C0005 Levertijden vastgelegd in protocol UIV 
 

Verzekeraar 

13. Inrichten product 
door volmacht 

R0006 Systeemhuis maakt een fout bij de inrichting C0010 Controleren standaard inrichting / scherm 
systeemhuis 

Volmacht 

14. Inrichten product 
door 
softwareleverancier 

R0007 Fout bij de inrichting 
 

C0007 Reguliere audit vanuit verzekeraar bij haar 
volmachten 
 

Verzekeraar 

 


