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Terugblik afgelopen periode

• Nagenoeg alle actuele maatschappij producten ondersteund door AFD-
definities

• Kwaliteit AFD-definities verbeterd, maar blijft doorlopend aandacht 
vragen

• Deadline omzetten particulier was verlengd tot 31 maart 2022. 
• Nog niet iedereen is inmiddels klaar

• Ondanks weerbarstigheid van het traject duidelijk commitment voor de 
werkwijze bij alle ketenpartijen en een drive om er samen uit te komen



Waar staan we nu?

Toelichting:
• % per systeemhuis op basis van totaal aantal producten per volmacht conform aangeleverde

voortgangsrapportages vanuit gevolmachtigden.
• Kantoren met particuliere (aangepaste) standaard maatschappij producten in portefeuille:

- ANVA: 56 kantoren
- CCS: 22 kantoren
- DIAS: 18 kantoren
- Zelfbouw en meerdere systeemhuizen: 5 kantoren

• Van diverse kantoren geen aantallen 
en/of voortgang bekend i.v.m. 
ontbreken rapportage

• Hun voortgang is dus nog niet 
weergegeven in deze rapportage
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Voortgang ANVA-kantoren
Indicatie voortgang ANVA-kantoren omzetten particuliere (aangepaste) 100% 
standaard  maatschappij producten uitgedrukt in % omgezette producten* 

• Steeds meer kantoren klaar met omzetten
particuliere standaard maatschappij producten. 

• Omgezette aantal polissen wordt inmiddels ook
uitgevraagd in de maandelijkse rapportage.

• Van veel kantoren echter nog geen actuele
rapportage ontvangen waardoor inzicht in % 
omgezette polissen onbekend is.

• Enkele kantoren nog steeds niet gestart.

* Meeste volume zit vaak in beperkt aantal producten (80-20 regel). 



Vooruitblik komende periode

• Uiterlijk 31-12-2022 afronden omzetten particuliere producten.  

• Tempo maken met zakelijke portefeuilles → omzetten voor 31-12-2023.

• Opleveren resterende AFD-definities door enkele verzekeraars.

• Als keten efficiënter worden in het verwerken van nieuwe productversies.

• Opstellen AFD-definities voor eigen ontwikkelde producten en omzetten van 
deze categorie.

• Implementatie uniforme codelijsten voor schadeclassificaties en eenduidige 
registratie hoedanigheid → geleidelijke migratie

• VvE-verblijfsobjecten → registratie loopt mee met inrichten AFD-definities voor 
zakelijke producten. Daarnaast vastleggen verblijfsobjecten volgens de juiste 
structuur (al dan niet met behulp van verrijking data door Infofolio). 

• Postcode-Huisnummer Overig t.b.v. uitwerken verdere aanpak rond vastlegging 
van Postcode-Huisnummer combinaties voor verzekerde objecten en risico’s.

• Implementatie NVGA Protocol en UIV voor Inkomen.



Aandachtspunten

• Aanleveren periodieke voortgangsrapportage

• Registratie AFD-identificatie
• Elke AFD-definitie is voorzien van een unieke identificatie, die naast de branchecode en 

POR-code bestaat uit de AFD-definitie naam en het versienummer. 

• Bij het sluiten van een nieuwe polis worden de AFD-definitie naam en het versienummer 
van de dan in gebruik zijnde AFD-definitie gekoppeld aan de polis. 

• Bij premiebepalende mutaties muteren polissen altijd tegen de actuele AFD-definitie en 
krijgen dan ook het versienummer van die AFD-definitie. 

• De AFD-definitie naam en het versienummer maken net als de branchecode en POR-code 
standaard onderdeel uit van het NVGA Protocol. Als je dus zelf de inrichting doet is het 
essentieel om deze zaken ook zelf mee te nemen.

• Melden van eventuele bevindingen altijd via het meldingsformulier in AOS, 
zodat we zicht houden op de ontwikkelingen hierin.



Cijfers en status Schermen

• Klankbordgroep

• Cijfers en status Schermen
• Particulier

• Zakelijk

• Inkomen

Aantal van Status Kolomlabels

Rijlabels Change Initieel Eindtotaal

Particulier 299 296 595

Pilot 4 4

Uitgeleverd 299 289 588

In Pilot 3 3

Zakelijk 77 171 248

Pilot 3 3

Uitgeleverd 46 118 164

In Pilot 18 35 53

Voorraad 2 2 15 17

Voorraad  11 11

Eindtotaal 376 467 843



Overzicht Software ANVA

• Overzicht Software ANVA
• Conversieprogrammatuur

• Rapportage tool
• Vergelijking op portefeuille

• Vergelijking op Inrichting

• Eigen productschermen ($-Schermen) 

• AFD filtering binnen en buiten UIV 

• VvE verblijfsobjecten
• Import functionaliteit pilot

• Checklist UIV

• Overzicht openstaande Bugs en RFC's UIV

https://anvabv-my.sharepoint.com/personal/remcobr_anva_nl/Documents/UIV%20overleg/checklist%20UIV.docx?web=1
https://jira.anva.nl/plugins/servlet/eazybi/accounts/4/embed/dashboard/149?embed_token=taok3ji2twiu2zbz3834hpsjktnhvh627yv1k3z2cv9xgpl2nbm0c2csa5mm


Pricing

• ANVA beschouwt het gebruik van UIV als een standaard functionaliteit 
binnen de Backoffice voor Volmacht bedrijven.

• Daarmee hebben we besloten om de schermen en tooling op basis van de 
huidige UIV-verplichtingen integraal onderdeel te laten zijn van de ANVA 
Backoffice. 

• Je hoeft dus niet te betalen voor het maken, gebruik en onderhoud van 
onze UIV-schermen en rapportages,

• ANVA heeft het bestuur van de NVGA en SUIV begin augustus hierover 
geïnformeerd, die het besluit positief hebben ontvangen.



Hoe verder?

• VvE verblijfsobjecten
• Koppeling API InfoFolio

• Uitbreiding UIV ANVA
• Dekkingsschermen

• Macro’s

• ??

• Dashboards UIV



Vragen?



Bedankt voor je deelname!

We zijn heel benieuwd wat je van dit webinar vond. 
Per mail ontvang je een evaluatieformulier waarin je je mening 

kunt geven. 

Graag tot ziens bij een volgend webinar!

www.anva.nl


