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Aanvullend NVGA Protocol Inkomen 
 

Begin 2021 is SIVI gestart met de uitrol en implementatie van een aanvullend 

NVGA Protocol voor inkomen-producten (NVGA Protocol Inkomen). Als 

volmachtgever of gevolmachtigd agent met een inkomen-portefeuille krijg je met 

deze introductie te maken. 

 

Het NVGA Protocol Inkomen is ontwikkeld omdat het standaard NVGA Protocol 

niet voldeed voor inkomen-producten. Bijvoorbeeld door het ontbreken van de 

mogelijkheid om gegevens over deelnemers, verzuim of dekkingspercentages 

door te geven. Het doel van dit protocol is om volmachtgevers inzicht te geven in 

de volmachtportefeuille. En daarnaast de mogelijkheid te bieden om verzekerde 

risico’s te beheersen en hierover te rapporteren aan toezichthouders. 

 

Om te voldoen aan de vereisten die het NVGA protocol voor inkomen-producten 

stelt, wordt in 2022 nieuwe functionaliteit in Level ontwikkeld.  

 

Het NVGA Protocol Inkomen bestaat uit rapportageberichten waarmee 

gevolmachtigde agenten maandelijks financiële gegevens, polisgegevens en 

schadegegevens aan de volmachtgevers rapporteren en heeft betrekking op de 

volgende producten: 

  

• Collectieve ongevallen 

• Inkomensaanvulverzekering 

• MKB Ontzorgverzekering 

• Reintegratie 

• Verzuimdekking 

• Verzuimverzekering Conventioneel 

• Verzuimverzekering StopLoss 

• WGA-eigenrisicoverzekering 

• WGA-gatverzekering 

• WGA-gatverzekering Plus 

• WIA aanvullingsverz. onder 35 procent 

• WIA Excedent 

• WIA Vaste Aanvulling 

• Ziekengeld 

• Ziektewet Eigen Risicodrager 
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In 2022 bevat het huidige NVGA bestand de bovenstaande producten. 

Daarnaast komt er in 2022 een afzonderlijk NVGA bestand voor inkomen. 

Dat betekent dat er sprake zal zijn van een overlap van de aanlevering van 

polissen in beide bestanden. Dit is in opdracht van en met afstemming van het 

SIVI zo ingericht. Vanaf 2023 moeten bovengenoemde producten alleen in het 

nieuwe NVGA bestand voor inkomen worden gerapporteerd. Dit zal ondersteund 

worden via een parameter. 

 

In overeenstemming met het SIVI zullen de gegevens betreffende verzuim niet 

vanuit Level worden aangeleverd in het NVGA bestand maar vanuit de 

verzuimportalen. Over het aanleveren van de WIA uitkeringen vindt nog 

afstemming plaats met het SIVI. Of en hoe deze aangeleverd worden is nog niet 

duidelijk. 

 

Gezien het korte tijdsbestek om over te gaan naar een hogere release wordt deze 

functionaliteit niet zoals gebruikelijk opgeleverd in de eerstvolgende release, Level 

release 16.1, maar wordt deze vanaf Level release 15.1 (hoogste patch) via het 

CCS netwerk beschikbaar gemaakt. We streven er naar om de nieuwe 

functionaliteit in Q1 van 2022 op te leveren. Echter gezien de lopende gesprekken 

met het SIVI kan dit uitlopen naar Q2. 


