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1
1.1

Inleiding
Algemeen

Bij de volmachtgevers bestaat in toenemende mate de behoefte om voor wat betreft het
volmachtkanaal hun tarieven op een andere manier te distribueren dan tot nu toe het geval
is.
VolmachtBeheer en Colimbra hebben hiervoor in samenwerking met de volmachtmarkt de
VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) ontwikkeld. Het doel van de VPI is om de
distributie van producten binnen het volmachtkanaal te vereenvoudigen en daardoor soepeler
te laten verlopen.
1.2

Doel van dit document

Dit document is geschreven voor de (project)medewerkers van de maatschappijen
(volmachtgevers) of toeleveranciers die als projectdoelstelling hebben om een
rekentoepassing aan te sluiten op de VolmachtBeheer Producten Interface (VPI). Deze
handleiding beschrijft aan welke eisen de rekentoepassing moet voldoen, welke stappen er
doorlopen moeten worden en wat minimaal aan producten opgeleverd moet worden om te
kunnen starten met de systeem- en ketentests. Het geheel moet er toe leiden dat de
rekentoepassing succesvol in gebruik kan worden genomen door de volmachtbedrijven
(eindgebruikers).
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2
2.1

Introductie VolmachtBeheer Producten Interface (VPI)
Wat doet de VPI?

De propositie bestaat uit het beschikbaar stellen van een universele stekkerdoos
(VolmachtBeheer Producten Interface) waar de GA’s (lees systeemhuizen) en volmachtgevers
op kunnen aansluiten. Voor beide partijen zijn grote voordelen te benoemen:
Volmachtgever:
●
Geen decentrale uitlevering / inrichting van GA-producten waardoor veel meer zekerheid
wordt verkregen met betrekking tot de juiste inrichting bij de GA.
●
Geen extra kosten om alle decentrale inrichtingen te controleren c.q. in te richten bij
productaanpassingen.
●
Korte time-to-market omdat men niet hoeft te wachten totdat iedere GA klaar is met de
inrichting.
GA:
Deze koppeling heeft de volgende voordelen:
• Rechtstreekse koppeling met de rekenboxen van de maatschappij;
• Nieuwe producten en tarieven zullen sneller beschikbaar zijn en kunnen daardoor eerder
ingezet worden bij advies en verkoop;
• Invoeren en onderhouden van tariefregels zal niet meer nodig zijn;
●
Hierdoor kostenbesparing op het gebied van applicatiebeheer;
●
Eén rekentoepassing voor zowel de back-, mid- als frontoffice (hierdoor geen verschillen
meer tussen berekende premies vanuit bijvoorbeeld het offerteprogramma en het
volmachtpakket).
De meeste maatschappijen hebben hun productregels al vastgelegd. Deze productregels
worden hergebruikt, zonder het apart in te richten. Dit betekent wel dat de subsystemen van
de volmachtgevers in staat moeten zijn een koppeling te maken met een externe applicatie.
De meeste volmachtgevers zijn hier wel toe in staat aangezien al veel maatschappijen
meedoen met GIM waarop hun extranet wordt aangeroepen. Volmachtgevers die dit niet
hebben gerealiseerd c.q. kunnen realiseren zouden in overleg met andere databeheerders
(bijvoorbeeld Voogd&Voogd Diensten, Market Scan, Nedasco, Kooijmans) een koppeling
kunnen realiseren.
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Op de systemen van de gevolmachtigden draait een van de aangesloten
systeemhuispakketten. Voor de berekening van de premie voor een van de aangesloten
producten wordt door het systeemhuispakket een berichtuitwisseling gestart met de
VolmachtBeheer Producten Interface (VPI). Dit ondersteunt de processen van de volmacht,
namelijk Offerte, Aanvraag nieuwe Post, Mutatie en Prolongatie.
De VPI voert de gewenste actie en maakt hiervoor gebruik van de aangesloten systemen van
de verzekeraar/overige databeheerder en retourneert een bericht waarin de berekende
premie is vastgelegd, waarin de prolongatiegegevens zijn vastgelegd, dan wel waarin de
status van de prolongatie wordt teruggemeld. Eventuele fouten in de berichten worden met
een foutmeldingsbericht teruggemeld.
De eerste release van de VPI betreft het tariferen. Dit betekent dat uitsluitend een premie
berekend wordt. Acceptatieregels en vaststelling van limieten vallen hier niet onder.
De geretourneerde gegevens kunnen worden gebruikt in het systeemhuispakket van de
volmacht. De VPI kan alleen worden aangesproken door daartoe bevoegde instanties. Deze
dienen voor toegang geautoriseerd te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
standaard autorisatiemodule van de GIM-programmatuur. De beveiliging zal plaatsvinden
door middel van cliëntcertificaten. Dit is conform de branchestandaarden beheerd door het
SIVI.

Aansluiting rekentoepassing op VPI september 2008

Pagina 5

2.2

Aanbod diensten van de VPI

Partijen kunnen op verschillende manieren gebruik maken van het VPI platform.

Standaarden &
marktbewerking

Door gebruik te maken van één stekker voor aansluiting op de
intermediair systemen (gemeenschappelijke inkoop) wordt
tijdswinst behaald en kosten bespaard.

VPI

Aansluiting
systeemhuizen

Partijen die deelnemen aan de VPI ontwikkelen standaarden en
voeren marktbewerking uit voor draagvlak bij de marktpartijen.

Uitbestede
diensten

Projecten

2.3

Door een deel van de aansluiting de “outsourcen” wordt direct
bespaard bij het realiseren van de oplossing. De verzekeraar kan
focussen op het beschikbaar stellen van de productregels.

Specifieke vragen vanuit verzekeraars worden op basis van
projecten uitgevoerd.

Beheer en performance

Bijzondere aandacht is er voor het beheer en performance. Bij een prolongatie worden er
immers grote aantallen polissen aangeboden om door te rekenen. Alleen die polissen die
prolongeren op de hoofdpremie vervaldatum worden uiteraard aangeboden. De prolongatie
wordt in batch aangeboden en na berekening klaar gezet voor het volmachtbedrijf om op te
halen.
Aangezien de berekening uitgevoerd kan worden met de bestaande extranetten en andere
toepassingen dient ook hier bij het aansluiten getest te worden of deze geschikt zijn voor het
uitvoeren van grote aantallen berekeningen.
Als norm is gesteld dat het uitvoeren van vijf berekening per seconde (ruim 400.000 polissen
per 24 uur) voldoende performance biedt om de portefeuilles door te rekenen. De VPI zal
zodanig worden opgezet dat de prolongatiebatches beheerd kunnen worden en gelijktijdig
aan meerdere servers en partijen kan worden aangeboden.
2.4

Aansluiting op de partijen in de keten

De GIM standaarden zijn recentelijk aangepast om ook tarifering in het volmachtkanaal
mogelijk te maken. De VPI zal dan ook via de GIM standaarden worden aangesloten op de
systemen van de gevolmachtigde. De aansluiting zal plaatsvinden voor de functies offerte,
nieuwe aanvraag, mutatie en prolongatie. Hiermee wordt het complete proces van de
levenscyclus van de polis ondersteunt.
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De verzekeraars sluiten of een bestaand systeem aan of laten dit over aan VolmachtBeheer.
Indien een bestaand systeem (bijvoorbeeld een extranet) dient te worden aangesloten zal dit
in de vorm van een project gebeuren. Hierbij wordt na het uitvoeren van een impactanalyse
een projectplan gemaakt en zal een project hiervoor gestart worden. De wijze van aansluiten
is dan afhankelijk van het aan te sluiten systeem. Hierdoor is er een grote mate van
flexibiliteit van aansluiten.
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3
3.1

Functionele eisen
Huidige situatie binnen de volmachtpakketten

Binnen het volmachtkanaal wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van de
volmachtpakketten van Anva, CCS en Unit 4 Agresso. Daarnaast zijn er volmachtbedrijven
zoals Voogd & Voogd en Melching die met eigen toepassingen werken.
Acceptatie- en mutatieproces
In de huidige situatie vindt de premieberekening in bijna alle gevallen volledig plaats binnen
het volmachtpakket. Daarbij wordt er nog nauwelijks gebruik gemaakt van koppelingen met
bijvoorbeeld een voertuigdatabase.
De tariefbepalende factoren worden ingevoerd in de polisschermen.
Voorbeeld invoer Personenautoverzekering in Anva:
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En op basis van deze gegevens wordt de premie per dekking afzonderlijk (d.w.z. “WA”,
“Beperkt Casco”, “Casco”, “O.I.”, etc.) apart uitgerekend.

Het berekenen van de premie en het uiteindelijke incassobedrag verloopt in verschillende
stappen:
1. Berekenen bruto (termijn) premie op basis van de tariefbepalende factoren zoals
gewicht, regio, cataloguswaarde, verzekerd bedrag (bijvoorbeeld Inboedel en Opstal)
etc.;
2. Berekenen van eventuele kortingen (bijvoorbeeld i.v.m. collectiviteit) en toeslagen,
waaronder ook pakketkorting;
3. Berekenen B/M korting (alleen van toepassing op hoofdbranche Motorrijtuigen);
4. Berekenen assurantiebelasting;
5. Resultaat: incassobedrag per dekking.
De premies die worden berekend en geboekt komen o.a. terug op:
• de nota’s en polisbladen;
• de Management informatie;
• de Rekening couranten en in de grootboekadministratie.
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Prolongatieproces
Het berekenen van de premie binnen het prolongatieproces verloopt op dezelfde wijze maar
dan voor een geselecteerde groep polissen ineens op basis van de premievervaldatum.
Op basis van de hoofdvervaldatum wordt bepaald:
• of er een premie-aanpassing moet worden doorgevoerd;
• of er in geval van schuldschade op basis van de BM-tabel de korting moet worden
verlaagd hetgeen vervolgens leidt tot verhoging van de premie;
• eventuele wijziging van de collectiviteits- of pakketkortingen.
Aandachtspunten:
• Binnen de volmachtpakketten wordt er tijdens het prolongatieproces meerdere malen
getarifeerd, te weten:
 Tijdens het verwerken van de proefprolongatie(s);
 Tijdens het verwerken van de definitieve prolongatie.
3.2

Eisen waaraan rekentoepassing maatschappij moet voldoen

Uit de vorige paragraaf is af te leiden dat de webservice rekening zal moeten houden met de
wijze waarop gegevens worden vastgelegd in de volmachtpakketten en hoe deze pakketten
omgaan met het berekenen van de premies voor de volmachtproducten (bijvoorbeeld
Personenauto, Inboedel, Opstal, AVP, Rechtsbijstand, Uitvaart maar ook zakelijke producten).
Aanleveren premiefactoren vanuit volmachtpakket aan de webservice
Ten behoeve van het berekenen van de premie binnen de webservice zullen de
premiefactoren vanuit het volmachtpakket aangeleverd moeten worden, bijvoorbeeld:
Postcode / regio,,geboortedatum bestuurder;
• Gewicht, Vermogen, Kilometrage, Brandstof, Bouwmaand en jaar;
• Kenteken, Cataloguswaarde;
• Verzekerd bedrag, bouwaard;
• Dekkingen.
Premieberekening acceptatie- en mutatieproces
De belangrijkste eis (en daarmee ook succesfactor) waaraan de webservice moet voldoen is
dat deze zoveel als mogelijk aansluit op de bestaande methodiek van premie berekenen
binnen de volmachtpakketten. Dit zowel tijdens het acceptatie-, mutatie- en
prolongatieproces.

Aansluiting rekentoepassing op VPI september 2008

Pagina 10

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:
• De bruto termijnpremie moet per dekking worden berekend;
• Pakketkorting wordt berekend in het volmachtpakket;
• Collectiviteitkorting wordt berekend in het volmachtpakket;
• BM-tabellen worden beheerd in het volmachtpakket, de korting wordt berekend in het
volmachtpakket;
• Schadebehandeling wordt uitgevoerd binnen het volmachtkantoor. Indicaties inzake
schuldschade worden geregistreerd binnen het volmachtpakket. Dit is van belang als het
gaat om het prolongatieproces.
Premieberekening prolongatieproces
• Om het prolongatieproces efficiënt te laten verlopen is het noodzakelijk om
batchverwerking te ondersteunen, dit beperkt ook de hoeveelheid dataverkeer;
• Het tariferen met betrekking tot het prolongatieproces dient tot een minimum beperkt te
worden omdat het hierbij vaak om grote aantallen gaat.
Moment van tariferen
De webservice kan pas een berekening uitvoeren als alle tariefbepalende factoren
aangeboden worden. Indien er een factor ontbreekt zal er een melding gegenereerd moeten
worden. Voordat er wordt berekend dient er dus eerst een controle op volledigheid uitgevoerd
te worden.
3.3

Implementatiestrategie

Het gebruik van de webservice dient voornamelijk ter vervanging van de huidige
tariefmodules binnen de volmachtpakketten. Ter voorbereiding op het gebruik van de
webservice zullen er nog steeds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Hierbij moet worden gedacht aan het definiëren van de productschermen en het inrichten van
noodzakelijke koppelingen.
Deze activiteiten kunnen eenvoudig worden ondersteund door werkinstructies die veel
eenvoudiger zijn van aard dan de huidige waarbij de inrichting van de complexe tarieven
uitgebreid beschreven wordt.
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4
4.1

Technologische eisen
Ondersteuning GIM WSDL / AFD-standaard

De belangrijkste eisen (en daarmee ook succesfactor) waaraan een ‘VPI Proof’ rekenbox /
webservice moet voldoen is dat het de GIM WSDL - c.q. AFD-standaard ondersteunt en dat
het zoveel als mogelijk aansluit op de processen van het volmachtpakket.
De processen die in de huidige versie van de VPI worden ondersteund zijn Berekenen?
Offerte, Aanvraag nieuwe Post, Mutatie en Prolongatie.
De rekenbox / webservice moet technisch voldoen aan de volgende aspecten:
 Er moet een WSDL zijn die via het internet van buitenaf beschikbaar is
 Er dient een testomgeving beschikbaar te zijn waarmee VolmachtBeheer de aansluiting
kan realiseren en testen
 De berichtstructuur moet een SOAP envelop zijn en voldoen aan zogenaamde “WS Basic
Profiles”
 In de Header van de SOAP envelop bevindt zich geen informatie
 De data moet zich in de Body van de SOAP envelop bevinden
 Indien de webservice AFD ondersteunt moet de data definitie geheel voldoen aan de AFD
afspraken
De webservices die in dit document bedoeld worden zijn van het soort “strictly typing”.
Hiermee wordt bedoeld dat de volledige datadefinitie te vinden is in de WSDL (of een include
van een XML-Schema vanuit de WSDL). De webservice is dus geen “doorgeefluik” van een
XML document dat door een achterliggend proces verwerkt wordt.
Ondanks “strictly typing” moeten wel alle gegevens gevalideerd worden door de webservice.
Aanpassing in de datadefinitie betekent een nieuwe versie van de webservice die
geïnstalleerd moet worden en kenbaar gemaakt moet worden aan de gebruikers.
Zoals bekend zal de webservice op basis van AFD gaan communiceren. Bijzondere aandacht
dient er te zijn voor de foutmeldingen. Aangezien de berekening onder water plaats vindt
dienen er bij fouten duidelijke meldingen met daarin verwijzingen gegenereerd te worden.
Hierdoor kan het volmachtbedrijf de oplossing zelf vaststellen.
4.2

GIM versus VPI

Een belangrijk deel van het functionele verschil tussen gebruik van GIM in de gevolmachtigde
branche en het overige gebruik van GIM ligt in het feit dat Gevolmachtigde Agenten (GA’s) in
feite de administratie voeren die normaal gesproken ook aan de zijde van de verzekeraars
plaats vindt. Dit heeft tot gevolg dat systeemhuispakketten van GA’s alle functies die normaal
gesproken in de backoffice of binnen het extranet van de verzekeraar worden uitgevoerd
hebben overgenomen. Denk hierbij aan tarifering, acceptatie, polisopmaak, etc. Al deze
functies worden in tegenstelling tot het provinciale kanaal binnen de applicatie van de GA
uitgevoerd, waarmee een efficiënte backoffice ontstaat.
T.o.v. het huidige gebruik van GIM in de provinciale branche zijn er twee wezenlijk
afwijkende processen:
• GA’s maken voor premieberekening, aanvragen, acceptatie en mutaties gebruik van de
eigen applicatie, waarmee het integreren van extranetten van verzekeraars o.b.v. GIM
(user-interface en dialoog) geen feitelijke toegevoegde waarde heeft.
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•

GA’s voeren zelf de prolongatie uit voor de door hun gevoerde volmachtportefeuilles. Ook
hierbij wordt wederom het gehele proces van berekening van de nieuwe tarieven tot en
met het opmaken van de polissen en nota’s binnen het kantoor van de GA afgehandeld.

Voor beide hierboven genoemde processen is het vooral van belang dat de GA over de
tarieven en acceptatiecriteria van verzekeraars kan beschikken. Nu steeds meer verzekeraars
de tarieven in blackbox of webservice varianten ontwikkelen om zodoende meer grip op en
snelheid in distributie te ontwikkelen betekent dit dat er een behoefte bij de GA ontstaat om
vanuit haar applicatie aan te kunnen sluiten op deze blackboxes / webservices van de
verzekeraar.
Voor enkelvoudige transacties (offertes, aanvragen, mutaties) dient dit op een zodanige wijze
gerealiseerd te worden dat het proces van de GA zoveel mogelijk intact blijft. Dit betekent
feitelijk dat voor tarifering en acceptatie uitstapjes uit het proces bij GA gemaakt worden voor
tarifering en acceptatie, maar geen gebruik wordt gemaakt van de user-interface van de
verzekeraar. Ook wordt slechts gecommuniceerd met de voor de transactie relevante dataset.
In het huidige GIM verkeer wordt slechts met batches van GIM transacties gewerkt voor
aanlevering van berichten door de verzekeraar aan de tussenpersoon m.b.v. de GIM
Resultatenservice. Dit is dus altijd vanuit verzekeraar naar de tussenpersoon. Bij de
prolongatie van de portefeuilles van de GA’s, komt het initiatief van de GA. Batches met te
prolongeren polissen worden aangeboden aan de webservices van de verzekeraar voor
premieberekening/tarifering, waarna deze ook weer als batch aan het systeemhuispakket
moeten worden aangeleverd.
Voor de beide hiervoor genoemde afwijkende processen dienen zogenaamde onbemande
GIM-transacties (zonder user-interface) te worden gerealiseerd. Deze onbemande GIMtransacties stellen nadere/strengere eisen aan de volledigheid van de GIM-uitwisseling en
technische infrastructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld niet ingevulde elementen niet meer worden
opgevangen door de user-interface van het extranet van de verzekeraar en dient er rekening
gehouden te worden met grote hoeveelheden berichten die als gevolg van prolongatieverkeer
worden uitgewisseld.
Voor GIM-transacties zonder user-interface is een nieuw GIM protocol noodzakelijk. Deze
beslissing is op 15 mei 2007 definitief bekrachtigd door de raad van advies van het SIVI. Dit
betekent dat de webservices van maatschappijen dienen te voldoen aan deze GIM-WSDL
standaard.
De webservices die hier bedoeld worden zijn van het soort “strictly typing”. Hiermee wordt
bedoeld dat de volledige datadefinitie te vinden is in de WSDL (of een include van een XMLSchema vanuit de WSDL). De webservice is dus geen “doorgeefluik” van een XML document
dat door een achterliggend proces verwerkt wordt.
Ondanks “strictly typing” moeten wel alle gegevens gevalideerd worden door de webservice.
Aanpassing in de datadefinitie betekent een nieuwe versie van de webservice die
geïnstalleerd moet worden en kenbaar gemaakt moet worden aan de gebruikers.
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4.3

Scenario’s aansluiten op VPI

4.3.1 Tarifering bij offerte, aanvraag en mutatie
De webservice kan eenvoudig worden aangepast om deze te laten voldoen aan de AFD/GIM
standaard. Deze webservice wordt aangesloten op de VPI en waarna de gevolmachtigden bij
het proces offerte, aanvraag en mutatie gebruik maken van de webservice om de premie te
berekenen.

4.3.2 Prolongatie
De maatschappij beschikt over de polisdata en berekend voor de prolongatie de nieuwe
premies. Deze worden via nu verstuurd via een batch en geïmporteerd door de
gevolmachtigde. Deze werkwijze kan grotendeels in stand blijven. Het versturen loopt nu
echter via de VPI.
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4.4

Autorisatie

Tussen het systeemhuispakket van de GA en de VPI wordt gebruik gemaakt van
cliëntcertificaten conform de branchestandaard. Het volmachtbedrijf sluit aan door middel van
een Digitaal Paspoort op de VPI. Deze zal vervolgens een verbinding opbouwen met de
webservice met een eigen certificaat en de gegevens van het volmachtbedrijf in de
SOAP/HTTP headers meegeven. De VPI bevat een autorisatiemodule voor de verzekeraar.
Hiermee kan de verzekeraar autorisatie verlenen tot de webservice per GA.
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5

Stappen in het aansluiten op de VPI

Onderstaand is kort weergegeven welke activiteiten uitgevoerd dienen te worden om aan te
sluiten op de VPI.
Stappenplan
1. Impactanalyse uitvoeren in samenwerking met VolmachtBeheer / Colimbra.
2. Per product wordt door de verzekeraar de premiebepalende factoren in kaart gebracht.
3. Hieruit worden door de verzekeraar AFD sjablonen samengesteld en gedocumenteerd voor
de aansluitende systeemhuizen conform de standaarden.
4. De verzekeraar levert voor alle mogelijke dekkingen gedocumenteerde testscripts aan.
5. De verzekeraar dient de rekenbox / webservice ter goedkeuring aan het SIVI aan te
bieden.
6. VolmachtBeheer/Colimbra sluit aan op de webservice van de verzekeraar.
7. VolmachtBeheer/Colimbra voert een systeemtest uit.
8. Vervolgens zal er per systeemhuis een ketenintegratietest worden uitgevoerd.
9. Na afronding van de ketenintegratietest zal er per systeemhuis een pilottraject worden
uitgevoerd. De selectie van de pilotkantoren vindt in onderling overleg plaats.
10. Na afronding van de pilottrajecten wordt de betreffende rekenbox / webservice in
productie genomen.
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