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Versiebeheer
Versienr
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Mutatie
Initiële versie
Review WG
Hypotheken
Feedback verwerkt
Feedback uit markt
Wijzigingsverzoeken
Afronding t.b.v.
communicatie
Additioneel bij
publicatie schema’s
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Datum
20 okt 2015
3 nov 2015

Omschrijving
Voorstel 16.0 ter bespreking aan werkgroep
Hypotheken
Feedback na bespreking werkgroepen Standaard

12 nov 2015
14 dec 2015
Maart 2016
4 mei 2016

Document gereed voor communicatie aan de markt
Feedback uit markt verwerkt.
Wijzigingsverzoeken tot dusver verwerkt
Document gereed voor communicatie aan de markt

8 juni 2016

Volgende aanpassingen t.o.v. versie 0.5:
 H2.1 Ingangsdatum & H2.2 Tijdslijnen toegevoegd
 H2.4 Overzicht wijzigingen geüpdatet n.a.v
publicatie generieke procesberichten
 H3.2, p9-10. GX ook in tekst uitgesloten van dit
document: verplaatst van bullet 2 naar bullet 3.
 H3.3, p10-11. Patroonnaam TelefoonNummer
aangepast naar Telefoonnummer. Patronen
Postcode en IBAN tekstueel aangepast. Hier zijn
alleen hoofdletters toegestaan. Was conform WG
besluit al zo ingericht in xsd.
 H4.14, p16. Titel alinea aangepast naar
ErfPachtOvk vervallen. Toegevoegd:
ErpachtBeginDt opgenomen in generiek. Veld voor
particulier erfpacht is ErfpachtPartJN, ipv
ParticulierErfpachtJN.
 H4.16 OorspronkelijkKredietBedrag en
ExtraAfgelostBedrag zijn optionele velden
 H4.17, p17. 3e bullet uitgebreid met ‘Deze conditie
binnen eigen maatschappij schema opgenomen’
 H4.18.1, p17. Kapitaalverzekering uitgebreid met
‘zonder eigen woningclausule’
 H4 18.2, BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd als
maatschappij specifiek veld toegevoegd
 H4.19 Private lease toegevoegd
 H4.20 Uitbreiding Object/BronWaardebepaling tbv
80% toegevoegd
 H5 update nav wijzigingsverzoeken. Was conform
WG besluit al zo ingericht in xsd.
o 5.4 Uitbreiding met Notaris
o 5.5 OntbVwdnDt met Notaris
o 5.6 Velden maatschappij specifiek
 H4 t/m H9 Rootdirectory per bericht toegevoegd
 H7 (OX) bijgewerkt n.a.v. publicatie
 H8 (SX) bijgewerkt n.a.v. publicatie
 H9 (DA, DX) bijgewerkt n.a.v. publicatie

15-11-2016

0.7

Feedback na uitrol
HDN16

Pagina 7 van 48

 H10 Tabellen geüpdatet nav publicatie generieke
procesberichten
 H10.5.2 HypotheekGever/Verplchtingen/
NrBestaandContract ipv ContractNr
 H10.11.2 & H10.12.2 Datatype veld BSN gewijzigd
naar datatype ‘BSN’ (nieuw patroon)
 H10.11.3 & 10.12.3 PolisLopend uit de 15.0
gewijzigd naar PolisLopendJN in 16.0
 H10.14 volgorde velden extra aandacht
15 november Volgende aanpassingen t.o.v. versie 0.6:
2016
 H4.1 verplaatste velden & entiteiten AX benoemd
 H3.3 documentatie mbt patronen gelijk getrokken
aan (door WG geaccordeerde) patronen in xsd’s.
 H10.11.4 toelichting RokerJN opgenomen
 H10.12.1 verwijderde velden SchalenSysteem
Klasse en PremieVrijstelling toegevoegd
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Inleiding

Dit document beschrijft de aanpassingen voor de HDN Standaard 16.0 release voor de berichttypen
AX, KX, LX, SX, OX, DA en DX. Deze release is gebaseerd op geaccordeerde wijzigingsverzoeken en
de resultaten uit het project Inperken en Uniformeren. De wijzigingsverzoeken zijn vooraf beoordeeld
door de werkgroepen Hypotheken, Kredieten, Leven en Documentprocessen.
De grootste wijziging komt voort uit het Project Uniformeren en Inperken Standaard. Waar met de 15.0
release deze velden maatschappij specifiek en optioneel zijn gemaakt, worden deze velden met de 16.0
definitief uit de datacatalogus verwijderd. Verder zijn verbeteringen doorgevoerd ter ondersteuning van
MCD. Deze verbeteringen zijn zowel tot stand gekomen met de werkgroep als voortgekomen uit de
sessie MCD in de keten.
Leeswijzer
Er wordt onderscheid gemaakt tussen generieke en bericht specifieke wijzigingen. De generieke
wijzigingen raken alle berichttypen en zijn beschreven in H3 Generieke wijzigingen. De resultaten uit
het project Uniformeren en Inperken zijn apart beschreven in H10 en H11 . De bericht specifieke
wijzigingen zijn per berichttype beschreven, verdeeld over de hoofdstukken H4 t/m H9. Indien van
toepassing zijn binnen deze hoofdstukken verwijzingen opgenomen naar de generieke wijzigingen.
De inhoud voor dit document is voorbereid met de verschillende werkgroepen. Met de publicatie van de
datacatalogi en generieke berichtschema’s 16.0.0.0 (AX, KX, LX, SX, OX, DA, DX) is de definitieve
versie van dit document verspreid.
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Overzicht

2.1Ingangsdatum
Ingangsdatum van de 16.0 HDN berichtschema’s AX, KX, LX, OX, SX, DA, DX is zaterdag 15 oktober
2016. Voor andere HDN berichtsoorten geldt, indien van toepassing, een andere ingangsdatum. Deze
worden apart gecommuniceerd aan de markt.

2.2Tijdlijnen
Tot de ingangsdatum van 15 oktober 2016 worden meerdere stappen genomen, weergegeven met
tijdslijnen. Deze 16.0 tijdslijnen zijn als volgt:
Tijdslijnen
19 mei 2016

Mijlpaal
Publicatie generiek bericht 16.0
 AX, KX, LX

Juni 2016

Publicatie generieke
procesberichttypen
 OX, SX, DA, DX
Maatschappij specifiek bericht ter
review retour aan HDN
 AX, KX, LX

30 juni 2016

18 augustus
2016
15 oktober
2016

Publicatie maatschappij specifieke
berichten
 AX, KX, LX
Ingangsdatum HDN 16.0
 AX, KX, LX, OX, SX, DA, DX

Toelichting
HDN publiceert de datacatalogi van de
maatschappij specifieke berichttypen AX, LX
en KX
Op verzoek van de werkgroep Hypotheken
worden
de
procesberichten
eerder
gepubliceerd. Dit vindt plaats in juni.
Uiterlijk 30 juni 2016 dienen de maatschappij
specifieke berichtschema’s ter review aan
HDN zijn aangeboden. In de periode daarna
reviewt HDN de schema’s vanuit technisch en
business perspectief.
Uiterlijk 18 augustus 2016 worden de
definitieve 16.0 maatschappij schema’s
gepubliceerd te zijn.
Op 15 oktober 2016 gaan de nieuwe
schema’s in.

2.3HDN Beheertool
De in dit document beschreven aanpassingen worden via de HDN Beheertool doorgevoerd. De nieuwe
datacatalogi en generieke berichtschema’s zijn dan ook hier gepubliceerd. Voor de werking van de
Beheertool verwijst HDN je naar de handleiding, welke te vinden is op hdn.nl/platform.

2.4Overzicht wijzigingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen generieke en bericht specifieke wijzigingen binnen de HDN
standaard.
 Generieke wijzigingen raken alle berichttypen en zijn beschreven in H3 Generieke wijzigingen. De
resultaten uit het project Uniformeren en Inperken zijn apart beschreven in H10 en H11 .
 Bericht specifieke wijzigingen zijn per berichttype beschreven, verdeeld over de hoofdstukken H4
t/m H9. Indien van toepassing zijn binnen deze hoofdstukken verwijzingen opgenomen naar de
generieke wijzigingen.
De impact van HDN 16.0 op de berichttypen is per entiteit weergegeven in onderstaand overzicht.
Gewijzigde entiteiten zijn weergegeven in oranje, ongewijzigd in groen. Per gewijzigde entiteit is het
nummer van paragraaf opgenomen waarin de wijziging is toegelicht.
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3

Generieke wijzigingen

De volgende generieke wijzigingen worden met HDN 16.0 doorgevoerd:
 Inperken & Uniformeren
 Versienummering
 Introductie patroon als nieuw datatype

3.1Inperken & uniformeren
Naar aanleiding van het project Inperken en Uniformeren worden ongebruikte velden en entiteiten
verwijderd en verschillende datatypen gelijkgetrokken. De wijzigingen die naar aanleiding van inperken
en uniformeren worden doorgevoerd zijn in hoofdstuk 10 per entiteit beschreven.

3.2Versienummering
Heden zijn twee formaten van het versienummering actief: het 3-cijferig formaat voor generieke
berichttypen en het 4-cijferig formaat voor maatschappij specifieke berichttypen. Met de 16.0 wordt het
versienummer voor alle berichttypen gelijk getrokken naar het 4-cijferig formaat.
Er liggen drie redenen ten grondslag aan het gelijktrekken van het versienummer voor alle berichttypen:
 Ervaring met de generieke berichttypen (zoals SX en OX) heeft geleerd dat incidenteel een
minor release gewenst is.
 In kader van continu verbeteren wil HDN starten met de mogelijkheid van innovatiereleases. Dit
zijn nieuwe versies van generieke berichttypen welke worden uitgegeven voor een kleine groep
partijen die nieuwe innovaties wil toetsen. Deze releases van generieke berichttypen hoeven
dan niet door alle ketenpartijen te worden overgenomen.
 Eenduidig gebruik van hetzelfde formaat.
Het gelijk trekken van het 4-cijferig versienummer heeft de volgende impact op de berichten:
1) Voor de generieke berichttypen OX, SX, DA en DX wordt in het GeneriekXsd.xsd en
DatacatalogusXsd.xsd het 4-cijferig versienummer zichtbaar in het bestaande veld
<VersieHDN>. Binnen HDN 15.0 is hier nog het 3-cijferig versienummer zichtbaar. Onderstaand
een voorbeeld voor het 4-cijferig versienummer.

2) Gelijk aan de xsd’s verandert bij de generieke berichttypen ook het versienummer in de
control.xml naar 4-cijfers (veld <VersieHDN)>. Onderstaand een voorbeeld voor het 4-cijferig
versienummer.

3) Voor generieke berichttypen die niet binnen de scope van dit document vallen, worden separaat
nieuwe versies uitgegeven. [GX, VX, XX, EA, EX en in project IA, IX, MX, NX]
4) Voor maatschappij specifieke berichttypen vinden geen wijzigingen plaats; hier blijft het 4cijferig versienummer gelijk.
BerichtVersie in header
De aanpassing van het versienummer in de berichtschema’s in het veld <Header/ BerichtVersie> heeft
impact op de berichtschema’s, de Beheertool en de HDN Communicatiesoftware. Voor de juiste
afweging tussen toegevoegde waarde en impact, is de markt geconsulteerd over het formaat van het
versienummer in het veld <Header/ BerichtVersie>. Uit deze consultatie is gebleken dat de markt geen
toegevoegde waarde ervaart wanneer dit specifieke veld wordt gewijzigd van 2 naar 4 karakters. Deze
aanpassing zal daarom specifiek in dit veld niet worden doorgevoerd.

3.3Nieuw datatype: Patronen
Met de 16.0 worden vijf patronen als nieuwe datatypen geïntroduceerd waarmee het formaat van velden
strakker gedefinieerd wordt en procesuitval door afwijkende veldvulling wordt voorkomen.
Er is voor gekozen binnen HDN 16.0 de patronen alleen bij PartijNAWData gerelateerde velden door
te voeren om de impact beperkt te houden. Verdere uitrol en uitbreiding zal met HDN 17.0 plaatsvinden.
De volgende patronen worden geïntroduceerd:
1) BSN t.b.v. BSN nummers
2) Telefoonnummer t.b.v. telefoonnummers (vast, mobiel, werk)
3) Email t.b.v. emailadressen
4) Postcode t.b.v. postcodes
5) IBAN t.b.v. rekeningnummers

Naam
BSN

Patroon & Toelichting
[0-9]{8,9}
Gebaseerd op de volgende criteria :
 Minimaal 8 tekens, maximaal 9 tekens.
 Voorloopnul is toegestaan
 Geen check op geldigheid BSN (geen elfproef uitgevoerd)

Telefoonnummer

0{1,2}[0-9]{8,23}
Gebaseerd op de volgende criteria :
 Alleen cijfers toegestaan, geen beperking op aantal cijfers
 Geen spatie of andere leestekens
 1 of 2 voorloopnullen toegestaan
 Max 25 karakters, gelijk aan aantal binnen HDN 15.

Email

[A-Za-z0-9_!#$&amp;'*+\\/=\?`\{\}~\^\.-]{1,190}@[A-Za-z0-9.-]{1,64}
Based on the following criteria :
 Email adres matches any string before and between '@' and
valid characters
 There is no validation on valid domain names since we don't
want any restrictions and especially since there are so many

Postcode

[A-Z0-9][A-Z0-9\- ]{0,10}[A-Z0-9]
Gebaseerd op de volgende criteria :
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IBAN
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Every postal code system uses only A-Z and/or 0-9 and
sometimes space/dash
Aantal karakters is maximaal 12
The shortest postal code format is Sierra Leone with NN
The longest is American Samoa with NNNNN-NNNNNN
Not every country uses postal codes, for example Ireland outside
of Dublin has no postal codes.
You should allow one space or dash.
Should not begin or end with space or dash
Only uppercase is allowed

[A-Za-z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{1,30}
Gebaseerd op de volgende criteria :
 Landcode bestaat uit twee letters volgens ISO 3166-1,
 Controlegetal bestaat uit twee cijfers volgens ISO 7064,
 Rekeningidentificatie bestaat uit maximaal 30 cijfers en letters
 IBAN is zonder spaties
 Alleen hoofdletters zijn toegestaan
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Wijzigingen AanvraagBericht - AX

Rootdirectory AX 16.0.0.0

Binnen de AX worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Generieke wijzigingen
2) Aanpassingen n.a.v. Inperken & Uniformeren
3) Richtlijn Kostenvelden
4) Kostenvelden per 16.0: enkele aanpassing kostenvelden
5) Richtlijn TussenPersonen
6) Land ZZ Anders vervallen; update naar ISO landenlijst v3
7) Beroep per 16.0: introductie standaardlijst Beroepstype, enkele aanpassing velden
8) CodeObject ’99 anders’ vervallen
9) Nieuwe conditie AankoopWoning & Regeling, conditie Koopsom verwijderd
10) EnergieIndex vervallen, EnergieKlasse met energielabels behouden
11) Nieuw conditie Wel inkomensbron, geen inkomen
12) Fiscaal regime 2013
13) Inkomsten BoxTwee vervallen, Aanmerkelijk belang in Inkomsten/Overige
14) ErfpachtOvk als datumveld ; introductie particulier erfpacht
15) CodeLeningMij opgenomen in generiek schema
16) Studieleningen
17) CRS / Fatca
18) Uitbreiding FiscaalGeruislozeVoortzetting
19) Private Lease
20) Uitbreiding Bron Waardebepaling
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4.1Generieke wijzigingen
Het AX berichtschema wordt aangepast n.a.v. inperken & uniformeren (H10) en voor de patronen (H3
+ H10). Er zijn geen wijzigingen n.a.v. het gelijk trekken van het versienummer.
Verplaatste velden & entiteiten binnen AX
 Identificatie
 FiscaleWoonstaat
 TweedeTP/ ServiceProvider
 TekstRegels
 Rekeningnummer
Conditie RenteBedenktijd vervallen

4.2Inperken & Uniformeren
Verwijderde velden en entiteiten en aangepast datatypen naar aanleiding van het project Inperken &
Uniformeren zijn in detail beschreven in H10.

4.3Richtlijn Kostenvelden
De nieuwe wetgeving Mortgage Credit Directive (MCD) stelt dat kosten voor het afsluiten van een
hypotheek helder moeten zijn voor de klant. Deze kosten moeten worden opgenomen in de ESIS. De
huidige werkwijze voor het doorgeven van geen of onbekende kosten sluit hierbij niet aan. De huidige
werkwijze voor het doorgeven van gemaakte kosten is wel helder: deze worden meegegeven in de
kostenvelden.
Met de inwerkingtreding van MCD geldt de nieuwe richtlijn voor het expliciet maken van geen of
onbekende kosten. Omdat de inwerkingtreding van MCD eerder wordt verwacht dan de
inwerkingtreding van HDN 16.0, geldt deze richtlijn eerder en is als zodanig gecommuniceerd aan de
markt. Deze richtlijn is voor volledigheid in het HDN 16.0 document opgenomen.
Om de workload aan intermediairszijde beperkt te houden is er voor gekozen geen nieuwe velden te
introduceren die naast de bestaande kostenvelden aangeeft of het om bekende of onbekende kosten
gaat. De richtlijn gaat uit van de wijze waarop de kostenvelden worden meegegeven in de berichten.
Bij gebruik van kostenvelden geldt de volgende richtlijn:
 Wanneer kosten bekend zijn en deze zijn > € 0,- => kostenveld gevuld met bedrag
 Wanneer kosten bekend zijn en deze zijn = € 0,- => kostenveld gevuld met € 0, Wanneer kosten onbekend zijn => kostenveld niet gevuld (en daarmee niet opgenomen in de
aanvraag)
Deze richtlijn geldt voor alle kostenvelden binnen AX. Kostenvelden zijn velden met Kosten of met
Premie in de omschrijving. Technisch zijn de kostenvelden herkenbaar door de datatype N12/2.
Totaaloverzicht van de kostenvelden is opgenomen in 4.4.

4.4Kostenvelden per 16.0
4.4.1Alleen NettoAdviesKosten generiek, BrutoAdviesKosten maatschappij specifiek
Met de introductie van MCD is gebleken dat de meeste partijen slechts één veld voor advieskosten
hanteren waarmee de werkelijk gemaakte advieskosten worden opgenomen in de JKP. Met de
werkgroep is overeengekomen zodoende één veld advieskosten te behouden in het generieke schema,
namelijk NettoAdviesKosten. BrutoAdvieskosten worden vanaf HDN 16,0 verplaatst naar de
datacatalogus en is daarmee een maatschappij specifiek veld.
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4.4.2Afsluitkosten vervallen
Afsluitkosten komt te vervallen en wordt definitief verwijderd uit het schema. Dit veld was al
maatschappij specifiek.

4.4.3Overzicht kostenvelden
#

Veld

Entiteit

Generiek / MIJ

1
2

BankGarantieKosten
BrutoAdviesKosten

Lening
Lening

Generiek
Maatschappij specifiek
aangepast tov 15.0

3
4

NettoAdviesKosten
BemiddelingsKosten

Lening
Lening

Generiek
Generiek

5
6

HypotheekAkteKostenSpec
NHGKostenSpec

Lening
Lening

Generiek
Generiek

7
8

Afhandelingskosten
BetalingsMethodeAdviesKosten

Lening
Lening

Maatschappij
Maatschappij

9
10

Royementskosten
DistributieKosten

Lening
Financiele Dekking

Maatschappij
Maatschappij

11
12

KostenTaxatie
MakelaarsKostenSpec

Object
Object

Generiek
Generiek

13
14

OverdrachtsBelastingSpec
KostenLeveringsAkteSpec

Object
Object

Generiek
Generiek

15

KostenBouwkundigeKeuring

Object

Generiek
aangepast tov 15.0

16

PremieOpstalverzekeringPerJaar

Object

Generiek
aangepast tov 15.0

17
18

PremieWoonlastenVerzekeringPerJaar
DuurWoonlastenVerzekeringPerJaar

Lening
Lening

Maatschappij
Maatschappij

19

ServiceAbonnementKostenPerJaar
AfsluitKosten => vervallen

Lening

Maatschappij
-

4.5Richtlijn TussenPersonen
De nieuwe wetgeving Mortgage Credit Directive (MCD) stelt dat de tussenpersoon, waarmee de klant
contact heeft, bekend moet zijn; ook bij de geldverstrekker. De huidige werkwijze voor het doorgeven
van de tussenpersoon waarmee de klant contact heeft, wijkt hiervan af: wanneer de aanvraag via een
serviceprovider loopt, worden de gegevens van de tussenpersoon (het klantcontact) overschreven met
die van de serviceprovider. Dit is niet meer toegestaan met de introductie van MCD.
Na consultatie van de werkgroep komt de voorkeur naar voren om tussenpersoon (het klantcontact)
ongemoeid te laten in TussenPersoon en de Serviceprovider toe te voegen in een aparte entiteit; de
bestaande TweedeTussenPersoon wordt vervangen met entiteit ServiceProvider. Per 16.0 geldt de
onderstaande richtlijn voor Tussenpersonen:
 De voorkant (adviesapplicaties) vullen de entiteit TussenPersoon met de tussenpersoon
waarmee de klant contact heeft;
 De service providers laten de gegevens van de tussenpersoon ongemoeid en voegen de eigen
gegevens toe in de nieuwe entiteit ServiceProvider;
 De geldverstrekker kan eenduidig de volgende business rule toepassen:
< De gegevens van de tussenpersoon waarmee de klant contact heeft staan in TussenPersoon.
De gegevens van de serviceprovider staan in ServiceProvider, indien de aanvraag via een
serviceprovider is gelopen.>*
* Wanneer meerdere partijen/ serviceproviders tussen het klantcontact en de geldverstrekkers binnen
de keten aanwezig zijn overschrijft de serviceprovider de al aanwezige gegevens in de entiteit
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ServiceProvider. De geldverstrekker ontvangt zodoende altijd de partijgegevens waarvan de aanvraag
wordt ontvangen.

Nieuwe entiteit ServiceProvider
De nieuwe entiteit ServiceProvider wordt in het kader van MCD m.b.t. tussenpersonen geïntroduceerd
en vervangt de bestaande entiteit TweedeTussenPersoon. Deze nieuwe entiteit is beschreven in 10.7
ServiceProvider.

4.6Land ZZ Anders vervallen; update ISO-landenlijst v3
Zie 12.1

4.7 Beroep per 16.0
De volgende wijzigingen worden m.b.t. beroep doorgevoerd
4.7.1Beroep onbekend vervallen; introductie standaardlijst BeroepType
Zie 12.2. De waardenlijst BeroepType wijzigt naar een marktstandaard lijst. Daarbij komt beroep
‘Onbekend’ te vervallen.
4.7.2BeroepOmschr vervallen, BeroepFunctie toegevoegd, BeroepType maatschappij specifiek
Naast de bijgewerkte waardenlijst BeroepType, vinden de volgende wijzigingen plaats:
 Veld BeroepOmschr komt te vervallen
 Veld BeroepFunctie wordt toegevoegd, waarmee in een vrij tekstveld de functie kan worden
meegegeven bij de aanvraag.
 De velden BeroepType en BeroepFunctie worden beide maatschappij specifieke velden

4.8CodeObject 99 Anders vervallen
Zie 12.3

4.9Nieuwe conditie AankoopWoningJN & Regeling, conditie Koopsom verwijderd
Naar aanleiding van de ongewenste situatie waarbij koopsom verplicht bleek te zijn bij een oversluiting
NHG wordt de bestaande conditie op Koopsom verwijderd en een nieuwe conditie op Regeling
toegevoegd.
 Bestaande conditie verwijderd: veld Object/Koopsom verplicht is als OnderpandType ‘bestaand’
of ‘nieuw’ is
 Het veld AankoopWoningJN wordt toegevoegd aan entiteit Lening
 Nieuwe conditie toegevoegd: bij Lening/AankoopWoningJN = ‘Ja’ heeft Lening/Regeling één
van de volgende waarden is:
o 01 eerste hypotheek (nieuw)
o 10 meeneemhypotheek
o 11 doorgeefhypotheek
 Nieuwe conditie toegevoegd: bij Lening/AankoopWoningJN = ‘Ja’ is Koopsom verplicht.

4.10EnergieIndex vervallen, EnergieKlasse met energie labels behouden
Per 1/1/2015 geldt de Energielabel. Binnen HDN bestaan EnergieKlasse (waardenlijst) en
EnergieIndex. De huidige waardenlijst EnergieKlasse bevat de geldende Energielabels; deze
waardenlijst wordt niet aangepast. Het veld EnergieIndex is niet meer van toepassing en komt te
vervallen.

4.11Nieuwe conditie wel inkomstenbron, geen inkomsten
Aanvragen vallen bij geldverstrekkers uit als een inkomensbron is opgegeven maar het opgegeven
inkomen gelijk is aan “0”. Bij de inkomensbron “Onderneming” is een inkomen van “0” toegestaan
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(inkomen wordt afgeleid uit jaarcijfer analyse), bij andere inkomensbronnen mag het inkomen alleen de
waarde > “0” zijn. Om deze procesuitval te verminderen worden de volgende condities toegevoegd:
 Entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/ Dienstbetrekking :
BrutoJaarSalaris > 0
 Entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/ Uitkering:
BrutoJaarUitkering > 0
 Entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/ Pensioen:
PensioenInkomen > 0
 Entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/ Vermogen:
BrutoJaarInkBoxDrie > 0
 Entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/ Overige: BrutoJaarBedragOverigeInkomsten > 0

4.12Fiscaal regime 2013
Het fiscaal regime is bepalend voor de hoogte van de te verstrekken hypotheek en daarmee een
belangrijk veld in de beoordeling van de aanvraag. De huidige waarden binnen het veld
Lening/Leningdeel/FiscaalRegime voldoen niet meer. De nieuwe waarden in de waardenlijst worden:
 Voor 01-01-2013
 Vanaf 01-01-2013
 Fiscaal regime niet van toepassing

4.13Inkomsten BoxTwee vervallen, Aanmerkelijk belang in Inkomsten/Overige
Door het minimale gebruik van de entiteit BoxTwee (binnen Hypotheekgever, Inkomsten) komt deze
entiteit te vervallen. Binnen de entiteit Overige wordt de waardenlijst SoortenOverigeInkomsten
uitgebreid met de waarde ‘BoxTwee’.

4.14ErfpachtOvk vervallen; introductie particuliere erfpacht
De adviseur kan aangeven of sprake is van een oud erfpachtovereenkomst is door het veld
‘ErfpachtOvkOud’ in te vullen met ja of nee. Binnen de keten wordt niet één expliciete peildatum
gehanteerd wanneer sprake is van een oude overeenkomst; op dit moment worden 01-01-92 en 01-012013 aangehouden. Om verschillende interpretaties van de peildatum weg te nemen, dient met de 16.0
het (bestaande) datumveld ErfPachtBeginDt ingevuld te worden met de datum waarop de overeenkomst
van de erfpacht ingaat; het ja/nee veld ErfpachtOvkOud komt te vervallen. Het veld ErfPachtBeginDt is
opgenomen in het generieke schema. De geldverstrekkers kunnen hiermee de eigen interpretatie van
de regelgeving toepassen. Daarnaast is de boolean ErfpachtPartJN als maatschappij specifiek veld
geïntroduceerd waarmee expliciet onderscheid gemaakt kan worden tussen erfpacht bij de gemeente
of particulier.

4.15CodeLeningMij opgenomen in generiek schema
Het veld CodeLeningMij binnen entiteit Lening wordt met de 16.0 opgenomen in het generieke AX
schema. Dit veld is op dit moment nog maatschappij specifiek.

4.16Studieleningen
Vanaf september 2015 is voor nieuwe studies het nieuwe leenstelsel van toepassing: er bestaat geen
basisbeurs meer voor bachelor- en masterstudenten. Kinderen van ouders met een relatief laag
inkomen, houden wel recht op een aanvullende beurs. Voor de overige bachelor- en masterstudenten
die vanaf 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering krijgen is de basisbeurs vervangen door
een studievoorschot, een lening bij de overheid.
Met dit nieuwe leenstelsel bestaan twee typen studieschulden met verschillende NHG wegingsfactoren:
1) Studieschuld van voor zomer 2015 – wegingsfactor 0,75% , aflossing in 15 jaar
2) Studievoorschot van na zomer 2015 – wegingsfactor 0,45% , aflossing in 30 jaar
Samengevat: als er een studieschuld uit het oude leenstelsel (vóór 1 juli 2015) is, dan telt deze schuld
voor 0,75% mee in de lastenberekening. Studieschulden uit het leenstelsel vanaf 1 juli 2015 mogen in
een periode van 30 jaar worden afgelost. Deze schulden tellen slechts voor 0,45% mee in de berekening
van het maximale hypotheekbedrag.
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Met de introductie van het nieuwe leenstelsel kunnen beide soorten studieschuld naast elkaar bestaan,
bijvoorbeeld wanneer iemand een bachelor onder het oude en een master onder het nieuwe regime
volgt. In de berekening voor maximale hypotheken moeten beide situaties anders meegeteld kunnen
worden. Voor het kunnen doorgeven van studieschuld n.a.v. het nieuwe leenstel wordt naast het
bestaande verplichtingtype ’12 Studielening’ een nieuw verplichtingstype ‘Studievoorschot’ opnemen.
Hierbij geldt het expliciete uitgangspunt dat beide studieschulden als aparte delen worden opgegeven.
Voor de verrekening van de studieschuld moet de oorspronkelijke leensom meegegeven kunnen
worden. Daarbij zit (ten tijde van dit schrijven) een wet in de pijplijn waarbij extra aflossingen van
studieschulden verrekend kunnen worden op de oorspronkelijke leensom. Voor deze wensen worden
de volgende optionele velden toegevoegd aan Verplichtingen:
 OorspronkelijkKredietBedrag
 ExtraAfgelostBedrag => tussentijds extra afgeloste bedragen. Dit is het bedrag wat bovenop het
reguliere aflosbedrag is terugbetaald.
Het veld AflosBedrag is al aanwezig => Geeft de hoogte van het af te lossen bedrag aan (inclusief evt.
boete voor vervroegde aflossing).

4.17CRS & Fatca
In het kader van de wet CRS/ Fatca moet het mogelijk zijn aan te geven of de aanvrager uitsluitend
belastingplichtig is in Nederland en zo niet, wat zijn fiscale woonstaten zijn (dat kunnen er meerdere
zijn) en de daarbij horende TIN codes. Hiervoor worden de volgende aanpassingen doorgevoerd:
 Veld UitsluitendBelastingPlichtigJN wordt als maatschappij specifiek veld opgenomen binnen
de entiteit van de aanvrager (binnen AX: hypotheekgever)
 Binnen de entiteit van de aanvrager wordt de nieuwe maatschappij specifieke subentiteit
‘FiscaleWoonstaat’ toegevoegd. Deze entiteit bevat de velden LandFiscaleWoonstaat en TIN
en de entiteit kan meerdere keren worden gebruikt wanneer er sprake is van meerdere fiscale
woonstaten.
 Wanneer het veld UitsluitendBelastingPlichtigJN wordt gevuld met Nee, moet de entiteit
FiscaleWoonstaat’ worden meegegeven. Deze conditie moet binnen de eigen maatschappij
schema worden opgenomen.
 Met de parameter UitsluitendBelastingPlichtigJN kunnen naar keuze persoonskenmerken als
nationaliteit en geboorteland verplicht worden gesteld.

4.18Uitbreiding FiscaalGeruislozeVoortzetting
Met betrekking FiscaalGeruislozeVoortzetting ontbreken op dit moment een aantal velden in het AX
bericht waardoor achteraf alsnog aanvullende informatie bij tussenpersoon opgevraagd moet worden
via andere kanalen dan HDN. Ten behoeve van procesverbetering worden meerdere uitbreidingen
doorgevoerd m.b.t. FiscaalGeruislozeVoortzetting.
4.18.1Nieuw FiscaleVormType ‘Kapitaalverzekering zonder eigen woningclausule’’
M.b.t. FiscaleVormDekking (waardenlijst FiscaleVormType) wordt een vierde waarde toegevoegd
‘Kapitaalverzekering zonder eigen woningclausule’ die benadrukt dat er, gerelateerd aan fiscaliteit,
‘Geen eigen woningclausule’ aanwezig is.
4.18.2BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd voor gemengde verzekeringen
Binnen FiscaalGeruislozeVoorzetting bestaat één veld BedragLopendeDekking. Bij gemende
verzekeringen kan hiermee slechts één kapitaal worden doorgegeven: doelkapitaal bij leven of bij
overlijden. Het veld BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd wordt als maatschappij specifiek
veld toegevoegd aan FiscaalGeruislozeVoortzetting waarmee bij gemengde verzekeringen:


Het doelkapitaal bij leven meegegeven kan worden in BedragLopendeDekking
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Het

doelkapitaal

bij

overlijden

meegegeven

kan

worden

in

BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd
Wanneer een verzekering van alleen doelkapitaal bij overlijden fiscaal geruisloos wordt voortgezet, moet
dit bedrag worden meegegeven in BedragLopendeDekking. De huidige situatie veranderd hier niet.

4.19AanvullendeVerzendwijze niet meer generiek
Meerdere aanbieders hebben aangegeven papierloos te werken en geen (afwijkende) aanvullende
verzendwijze te hanteren. Om die reden wordt het veld AanvullendeVerzendWijze onder
TussenPersoon uit het generieke AX schema verwijderd en verplaatst naar de datacatalogus. Hiermee
kunnen aanbieders, indien gewenst, dit veld opnemen in hun maatschappij eigen schema.

4.20Private lease
BKR introduceert vanaf 1 juli 2016 ‘Operational Autolease’(OA) binnen CKI, in de volksmond bekend
als ‘Private Lease’. Binnen HDN Kredieten is deze al doorgevoerd als ‘Private Lease’. Na ontvangst van
meerdere wijzigingsverzoeken dit nieuwe verplichtingstype ook op te nemen binnen de AX, wordt het
verplichtingstype ‘Private Lease’ ook toegevoegd aan het AX 16 schema en de procesberichten OX,
SX, DA en DX.

4.21Uitbreiding Bron Waardebepaling met ‘Modelmatige taxatie’
Na ontvangst van meerdere wijzigingsverzoeken naar aanleiding van de uitspraak dat modelmatige
waardebepaling tot 80% van de woningwaarde is toegestaan (d.d. 18 april) is deze Waardebepaling
toegevoegd aan de waardenlijst Object/BronWaardebepaling

Pagina 21 van 48

15-11-2016

5

Wijzigingen KredietAanvraag -KX

Rootdirectory KX 16.0.0.0

Binnen de KX worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Aanpassingen n.a.v. Inperken & Uniformeren
2) Introductie van Patronen
3) Aanpassing van waardenlijsten
4) Uitbreiding met notaris
5) OntbVwdnDt toegevoegd aan HuidigObject
6) Velden maatschappij specifiek

5.1Inperken & Uniformeren
Verwijderde velden en entiteiten en aangepast datatypen naar aanleiding van het project Inperken &
Uniformeren zijn in detail beschreven in H10. De volgende KX wijzigingen:
 Header (10.2)
 PartijNAWData (10.3), Identificatie (10.4)
 Aanvrager (10.5), TussenPersoon (10.6), Uitbetaling (10.13)
 HuidigObject (10.9), Object (10.10)

5.2Introductie Patronen
Zie H3.3

5.3Aanpassingen waardenlijsten
De volgende waardenlijsten zijn per HDN 16.0 gewijzigd:
 LandType: zie 11.1
 BeroepType: zie 11.2
 CodeObject : zie 4.8
 BerichtSoort: zie 11.4
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5.4Uitbreiding met Notaris
Entiteit Notaris is als maatschappij specifieke entiteit toegevoegd aan KX 16.0.

5.5OntbVwdnDt nieuw
OntbVwdnDt toegevoegd aan HuidigObject.

5.6Velden maatschappij specifiek
De volgende velden worden in KX 16.0 maatschappij specifiek (verplaatst van generiek schema naar
datacatalogus):
 Aanvrager/Inkomsten/Dienstbetrekking/DGAJN (verplicht veld)
 Aanvrager/Inkomsten/Dienstbetrekking/LandBelastingVerplichting
 Aanvrager/Inkomsten/Dienstbetrekking/InkomstenToeslag
 Aanvrager/Inkomsten/Onderneming/KvKnummer
 Aanvrager/Inkomsten/Uitkering/AantalAOWJaren
 Aanvrager/Inkomsten/Uitkering/LandBelastingVerplichting
 Aanvrager/Inkomsten/Pensioen/LandBelastingVerplichting
 Aanvrager/Inkomsten/Overige/EindDtOverigeInkomsten
 Aanvrager/Verplichtingen/VerplichtingBedrag
 Aanvrager/Verplichtingen/LimietDoorlopendKrediet
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6

Wijzigingen LevenAanvraag - LX

Met HDN 16.0 wordt een nieuwe structuur binnen LX geïntroduceerd. Met deze structuur is een meer
op verzekeringen passend datamodel doorgevoerd. De nieuwe structuur bestaat hoofdzakelijk uit het
anders plaatsen van de entiteiten. Voorbeeld hiervan is dat nu per verzekerde opgegeven kan worden
wat het verzekerd kapitaal is. Voorheen was dit niet eenduidig op te geven bij een aanvraag van
levensverzekeringen.
De herstructurering van het LX bericht kende twee fasen. Fase 1 was de herstructurering voor ORV.
Fase 2 was de introductie van Woonlasten en Arbeidsongeschiktheid binnen de entiteit Financiële
Dekking. Met beide fasen wordt één entiteit ingericht voor meerdere soorten verzekeringen van leven
en inkomen. Beide fasen zijn afgerond en met LX 16.0 beschikbaar gekomen voor de markt.
Naast de introductie van de nieuwe structuur zijn ook aanpassingen gedefinieerd n.a.v. inperken &
uniformeren (H10) en m.b.t. patronen (H3 + H10). De laatste wijzigingsverzoeken worden in mei met de
werkgroep afgerond, waarna met publicatie van het LX 16.0 schema in mei het schema definitief is.
Rootdirectory LX 16.0.0.0

Binnen de LX worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Nieuwe structuur (beschikbaar in separate Excel, op te vragen via info@hdn.nl)
2) Aanpassingen n.a.v. Inperken & Uniformeren
3) Introductie van Patronen
4) Aanpassing van waardenlijsten
5) CRS Fatca
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6.1Nieuwe structuur
Onderstaande tabel toont het entiteitenmodel van HDN 15.0 ten opzichte van HDN 16.0. De details op veld niveau zijn in een aparte Excel beschikbaar, op te
vragen bij info@hdn.nl

6.2Inperken & Uniformeren
Verwijderde velden en entiteiten en aangepast datatypen naar aanleiding van het project Inperken &
Uniformeren zijn in detail beschreven in H10. De volgende LX entiteiten wijzigingen:
 Header, zie H10.2
 PartijNAWData, zie H10.3
 Zie verder de nieuwe structuur in 6.1

6.3Introductie Patronen
Zie H3.3

6.4Aanpassingen waardenlijsten
De volgende waardenlijsten zijn per HDN 16.0 gewijzigd:
 LandType: zie 11.1
 BeroepType: zie 11.2
 BerichtSoort: zie 11.4

6.5Fatca en CRS
Zie 4.17

7

Wijzigingen OfferteBericht - OX

Rootdirectory OX 16.0.0.0

Het OX berichtschema wordt aangepast voor het versienummer (H3), n.a.v. inperken & uniformeren
(H10) en patronen (H3 + H10). Verder worden de condities binnen het OX schema meer ingericht naar
Hypotheken, Kredieten en Verzekeren.
Binnen de OX worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Versienummer
2) Aanpassingen n.a.v. Inperken & Uniformeren
3) Introductie van Patronen
4) Aanpassing van waardenlijsten
5) OfferteData deels alleen verplicht bij AX en KX
6) Maatschappij specifieke waardenlijsten
7) Afsluitkosten verwijderd
8) Volgorde velden gewijzigd

7.1Versienummer
Het OX berichtschema wordt aangepast voor het versienummer (H3).

7.2Inperken & Uniformeren
Verwijderde velden en entiteiten en aangepast datatypen naar aanleiding van het project Inperken &
Uniformeren zijn in detail beschreven in H10. De volgende OX wijzigingen:
 Header: zie 10.1
 OfferteData: zie 7.8
 PartijNAWData: zie 10.3
 Object: zie 10.10
 Lening, FinancieleDekking
 Maatschappij specifieke waardenlijsten: zie 7.6
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Volgorde velden: zie 7.9

7.3Patronen
Zie H3.3

7.4Aanpassingen waardenlijsten
De volgende waardenlijsten zijn per HDN 16.0 gewijzigd:
 LandType: zie 11.1
 BeroepType: zie 11.2
 CodeObject : zie 4.8
 BerichtSoort: zie 11.4

7.5OfferteData deels alleen verplicht bij AX en KX
Een groot deel van de velden binnen entiteit OfferteData zijn nu verplicht bij alle gebruik. Per HDN 16.0
wordt een deel van deze velden wanneer de offerte een reactie is op een hypotheekofferteaanvraag of
een kredietaanvraag.
 Kenmerk en ResponsOpBerichtSoort blijven verplicht voor elk gebruik.
 Financier, PlaatsNaam, KvKNummer, VestigingsNummer, AcceptatieDt, GeldigheidsDt,
OfferteVerlenging zijn conditioneel verplicht bij ResponseOpBericht ‘OfferteAanvraag’ (AX) of
‘KredietAanvraag’ (KX)

7.6Maatschappij specifieke waardenlijsten
Het OfferteBericht is een generiek berichttype. Binnen dit bericht zijn meerdere maatschappij specifieke
waardenlijsten aanwezig. Deze waardenlijsten blijven maatschappij specifieke waardenlijsten, echter
zonder waarden in deze lijsten. Het gaat om de volgende waardenlijsten:
 CodeLeningMijType
 CodeDeelMij (datatype aangepast van N12/2 naar Maatschappij waardenlijst)
 CodeRenteMijType (datatype aangepast van Waardenlijst naar Maatschappij waardenlijst)
 ProvisieCodeMijType

7.7Afsluitkosten verwijderd
Veld Afsluitkosten verwijderd uit entiteit Lening, zie 4.4.2

7.8Schrijfwijze KvKnummer
Naar aanleiding van uniformeren is de schrijfwijze van OfferteData/KvKnummer aangepast: was
KvKNummer, is geworden KvKnummer

7.9Volgorde velden gewijzigd
Naar aanleiding van uniformeren is de volgorde van velden gewijzigd binnen de volgende entiteiten:
 Volgorde van velden binnen Lening
 Volgorde van velden binnen Lening/Leningdeel/FinancieleDekking
 Volgorde van velden binnen Lening/Leningdeel/BancaireDekking
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8

Wijzigingen StatusBericht - SX

Rootdirectory SX 16.0.0.0

Binnen de SX worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Versienummer
2) Aanpassingen n.a.v. Inperken & Uniformeren
3) Statusbericht alleen als toegestane ResponseOpBericht
4) Statusbericht op DocumentBericht
5) Statusbericht t.b.v. Taxcon proces
6) TXBerichtStatusSpecificatie vervallen
7) Kenmerk verplicht bij DA, URL verwijderd

8.1Versienummer
Het SX berichtschema wordt aangepast voor het versienummer (H3).

8.2Inperken & Uniformeren
Verwijderde velden en entiteiten en aangepast datatypen naar aanleiding van het project Inperken &
Uniformeren zijn in detail beschreven in H10. De volgende SX wijzigingen:
 Header, zie 10.2

8.3Statusbericht alleen als toegestane ResponseOpBericht
Statusberichten zijn alleen toegestaan bij een beperkt aantal berichtsoorten. Dit om lege statusberichten
te voorkomen. Statusberichten kunnen als reactie op de volgende berichtsoorten worden gestuurd:
OfferteAanvraag,
DocumentAanvraagBericht,
NhgMelding,
InformatieAanvraagBericht,
KredietAanvraag, LevenAanvraag, BeheerVerzoek

8.4StatusBericht op DocumentBericht
In enkele gevallen kan een DocumentBericht (DX) niet worden ingelezen, en daarmee niet worden
verwerkt, door de ontvangende partij. Het wordt mogelijk deze situatie te ondervangen met introductie
van het statusbericht op DocumentBericht. Het gaat om de volgende situaties:
 Document password-protected - meegegeven bestand is met een wachtwoord beveiligd
 Document reeds ontvangen - Document is al ontvangen
 DocumentMijNr onbekend - DocumentMijNr is gewijzigd/ incorrect/niet bekend of het document
is niet opgevraagd
 Bestandsformaat te groot - Document te groot om te verwerken.
 Bestandstype niet ondersteund
 Bestandstype wijkt af - Opgegeven bestandstype wijkt af van die van het bestand
 Partij niet geautoriseerd
 Autorisatie niet verleend door HDN Poortwachter
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Aanroep HDN Poortwachter mislukt. Bericht wel verzonden.

Met introductie van dit statusbericht kan een statusbericht worden verstuurd als reactie op een
documentbericht, specifiek voor één document. Het huidige statusbericht is gerelateerd aan een update
over het gehele dossier. Met deze uitbreiding van de toepassing van het statusbericht, waarbij met name
het eerder in het aanvraagproces aan het IM kunnen terugkoppelen van een onjuist document als groot
voordeel wordt gezien. Op dit moment vinden de terugkoppelingen ongestructureerd via email en
telefoon plaats.

8.5Statusbericht t.b.v. Taxcon proces
TaxconBerichtStatusSpecificatie is toegevoegd ter ondersteuning van het Taxcon proces.

8.6TXBerichtStatusSpecificatie vervallen
TXBerichtStatusSpecificatie is niet meer in gebruik. Deze is komen te vervallen.

8.7Kenmerk verplicht bij DA; URL verwijderd
Binnen de entiteit Status zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 Kenmerk is verplicht wanneer SX een reactie is op een DocumentAanvraagBericht
 Veld URL is verwijderd, deze is niet meer in gebruik.
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9

Wijzigingen DocumentAanvraag
& DocumentBericht - DA & DX

Rootdirectory DA 16.0.0.0

Rootdirectory DX 16.0.0.0

Binnen DA en DX worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Versienummer
2) Aanpassingen n.a.v. Inperken & Uniformeren
3) Introductie Patronen
4) Toevoeging waardenlijst Aanlevermoment
5) Toevoeging JPG en JPEG als toegestane bestandstype
6) ResponseOpBericht toegevoegd aan DocumentData (DA)
7) Veld BronNaam is waardenlijst
8) Hypotheekgever meegeven bij persoonsgebonden dossierstukken
9) Statusbericht op DocumentBericht (zie SX wijzigingen)

9.1Versienummer
De DA en DX berichtschema’s worden aangepast voor het versienummer (H3).

9.2Inperken & Uniformeren
Verwijderde velden en entiteiten en aangepast datatypen naar aanleiding van het project Inperken &
Uniformeren zijn in detail beschreven in H10. De volgende entiteiten wijzigingen:
 Header, zie 10.2
 PartijNAWData, zie 10.3
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Hypotheekgever, zie 10.5 => geboortedatum verplaatst van Hypotheekgever naar
PartijNAWData
Object, zie 10.10

9.3Introductie Patronen
Zie H3.3

9.4Toevoeging waardenlijst Aanlevermoment
Met de komst van de MCD is het van toegevoegde waarde om aan te kunnen geven op welk moment
binnen het proces een document aangeleverd moet worden. Hiervoor is het veld Aanlevermoment
toegevoegd aan entiteit DocumentKenmerk. De volgende momenten binnen het proces kunnen
voorkomen:
1) Voor indicatief rentevoorstel - Het document moet ontvangen worden voordat het indicatieve
rentevoorstel verzonden kan worden.
2) Voor bindende offerte - Het document moet ontvangen worden voordat de bindende offerte
verzonden kan worden.
3) Na bindende offerte en voor passeren - Het document moet ontvangen worden nadat de
bindende offerte is uitgebracht, maar voor de beoordeling van het dossier.
4) Na passeren

9.5Toevoeging toegestane bestandstype
Met de komst van de smartphone en de zelfwerkzaamheid van de consument is het gewenst ook foto's
van documenten toe te staan binnen een DX bericht. Aangezien foto's meestal opgeslagen worden als
een *.jpg of *.jpeg zal ook deze bestandstype in de lijst met toegestane bestandstypes worden
toegevoegd.

9.6ResponseOpBericht toegevoegd aan DocumentData (DA)
Naar aanleiding van uniformeren is het veld ResponseOpBericht als verplicht veld toegevoegd aan
DocumentData. Met dit veld moet worden meegeven op welke berichttype de DA wordt verstuurd.

9.7BronNaam is waardenlijst
Voor eenduidig gebruik van bronnamen is het veld DocumentKenmerk/BronNaam gewijzigd naar de
waardenlijst BronNaam. De waarden in deze lijst zijn als volgt:

9.8Hypotheekgever meegeven bij persoonsgebonden dossierstukken
De conditionele verplichting voor het meegeven van de gegevens van de hypotheekgever is uitgebreid
met meer persoonsgebonden dossierstukken.
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10 Inperken & Uniformeren
In 2014 heeft het project Inperken & Uniformeren plaatsgevonden. Dit project heeft geresulteerd in een
100-tal velden die verwijderd kunnen worden. Deze velden zijn met de 15.0 release maatschappij
specifiek en optioneel gemaakt. Met de 16.0 worden deze velden definitief uit de datacatalogus
verwijderd.
Naast het verwijderen van velden worden datatypen van velden bericht overkoepelend gelijkgetrokken
waar deze van elkaar afwijken.
Dit hoofdstuk bevat de wijzigingen die vanuit Inperken en Uniformeren worden doorgevoerd.
Inperken – Om dataentry en datavolume te beperken, komen velden en/of entiteiten die niet (meer)
worden gebruikt, te vervallen en worden verwijderd.
Uniformeren – Voor consistente opbouw van berichtstructuren, worden verschillende entiteiten en
velden gelijk getrokken aan de richtlijnen binnen de HDN Standaard.

10.1Hoofdniveau
10.1.1Vervallen entiteiten & velden
Op hoofdniveau komen meerdere entiteiten te vervallen. Deze entiteiten worden uit de datacatalogus
verwijderd en zijn vanaf 16.0 niet meer toegestaan binnen de schema’s.
Entiteit AOV
Entiteit
WoonlastenVerzekering
Entiteit Borgsteller
Entiteit Makelaar

AX
Verwijderd
Verwijderd

KX
-

Verwijderd
Verwijderd

-

LX
Nw structuur,
zie H6
-

OX
Verwijderd
Verwijderd

SX
-

DA
-

DX
-

-

-

-

-

10.1.2Entiteit TekstRegels centraal gedefinieerd
Aanvullende opmerkingen bij een hypotheek-, krediet- of verzekeringsaanvraag en bij een offerte zijn
nu verspreid binnen de berichtschema’s opgenomen. Voor een eenduidig gebruik van aanvullende
opmerkingen wordt de entiteit TekstRegels met de 16.0 op hoofdniveau geplaatst.
 Alle berichttypen: entiteit Tekstregels in Header komt te vervallen.
 OX: entiteit TekstRegels binnen entiteit KredietAanbieding komt te vervallen
 SX: entiteit StatusTekstRegels binnen entiteit Status wijzigt niet
HDN wijst er op dat tekstregels voor de nodige procesuitval kan zorgen. Daarom het verzoek het gebruik
van tekstregels tot het nodige te beperken.
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10.2Header
10.2.1Vervallen entiteiten & velden; gewijzigde datatype
Onderstaande velden komen te vervallen of datatypen worden gewijzigd.

10.2.2Opschoning BerichtSoort
de waardenlijst BerichtSoort is opgeschoond (zie 11.4)
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10.3PartijNAWData
10.3.1Vervallen entiteiten & velden; gewijzigde datatype
Onderstaande velden komen te vervallen of datatypen worden gewijzigd

Voorletters
Richtlijn voor voorletters is geen opmaak te gebruiken: geen punten en geen spaties.
E-mailAdres
In AX is E-mailAdres opgenomen binnen HypotheekGever, in KX is E-mailAdres opgenomen in
Aanvrager en in LX is EmailAdres opgenomen in PartijNAWData. De veldnaam wordt in alle
berichttypen gelijk getrokken naar E-mailadres. Locaties blijven binnen HDN 16.0 gelijk.
Geboortedatum in DA DX

Met uniformeren wordt het veld GeboorteDt in DA en DX verplaatst van HypotheekGever naar
PartijNAWData. De entiteit HypotheekGever bestaat hiermee uit alleen RefPartijNAW. Voor HDN 16.0
blijft deze entiteit HypotheekGever in OX behouden. Na verdere impactanalyse wordt besloten deze
entiteit wel of niet alsnog te verwijderen.

10.3.2BIC vervallen, Rekeningnummer geen eigen entiteit
BIC bij rekeningnummers wordt minimaal gebruikt binnen de AX en LX en niet gebruikt binnen de OX
en KX. Met het wegvallen van BIC wordt de entiteit RekeningNummer opgeheven. Rekeningnummers
worden vanaf de 16.0 als apart veld binnen PartijNAWData toegevoegd.

10.4Identificatie
10.4.1Nieuwe entiteit Identificatie
Binnen de verschillende berichttypen worden identificatie gerelateerde velden gebruikt. Ten behoeve
van de uniformiteit worden deze velden gebundeld binnen de nieuwe entiteit Identificatie. De aanwezige
identificatie velden worden naar deze entiteit verplaatst. Per berichttype gaat het hier om de volgende
velden.
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10.5HypotheekGever / Aanvrager
10.5.1Vervallen entiteiten & velden; gewijzigde datatype
Onderstaande velden komen te vervallen of datatypen worden gewijzigd.

10.5.2Verplichtingen/NrBestaandContract
Naar aanleiding van uniformeren is binnen de entiteit HypotheekGever/Verplichtingen het veld
ContractNr uit de 15.0 vervangen door het veld NrBestaandContract in 16.0

10.6TussenPersoon
10.6.1Vervallen entiteiten & velden; gewijzigde datatype
Onderstaande velden komen te vervallen of datatypen worden gewijzigd.
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10.7ServiceProvider i.p.v. TweedeTussenpersoon
De nieuwe entiteit ServiceProvider wordt in het kader van de nieuwe MCD richtlijn m.b.t.
tussenpersonen geïntroduceerd en vervangt de bestaande entiteit TweedeTussenPersoon. De nieuwe
entiteit bestaat uit de volgende velden:

10.8Notaris
Binnen Notaris wijzigt alleen het datatype voor telefoonnummer.
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10.9HuidigObject
10.9.1Vervallen entiteiten & velden; gewijzigde datatype
Onderstaande velden komen te vervallen of datatypen worden gewijzigd.
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10.10Object
10.10.1Vervallen entiteiten & velden; gewijzigde datatype
Onderstaande velden komen te vervallen of datatypen worden gewijzigd.
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10.11Lening
10.11.1Vervallen entiteiten & velden
De volgende velden en/of entiteiten komen te vervallen in de AX. In andere berichttypen komen geen
Lening-velden te vervallen.
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/AanvangsDtBox1
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/FiscaalGeruislozeVoortzetting/CumulatieveBetalingEindDt
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/FiscaalGeruislozeVoortzetting/EerdereUitkeringDekking
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/FondsVerdeling/CodeFondsMij
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/FondsVerdeling/GeprognosticeerdRendement
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/FondsVerdeling/PctFondsVerdeling
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/InlegAfspraken/AanvangsInlegMeeFinancieren
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/InlegAfspraken/InlegUitContractLopendJN
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/InlegAfspraken/InlegVerhouding
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/InlegBerekeningsUitgangspunt
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/InlegDepot/DuurInMnd
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/InlegDepot/RenteVergoedingInMnd
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/MaatschappijContractLopendOmschr
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/UitkeringBancairProduct
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/UitkeringKapVerz
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/BancaireDekking/Waarden/RefPartijNAWData
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/ExtraAflossing/AanvangNaIngangsDtInMnd
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/ExtraAflossing/BedragPerTermijn
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/ExtraAflossing/BetalingsTermijn
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/ExtraAflossing/DuurInMnd
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/AanvangsDtBox1
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Begunstigde/RefPartijNAWData
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Begunstigde/Toelichting
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/FiscaalGeruislozeVoortzetting/MaatschappijDekkingLopendOmschr
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/FiscaalGeruislozeVoortzetting/OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/FiscaalGeruislozeVoortzetting/StortingDtNieuweDekking
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/FiscaleVormDekking
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/AanvangsDtUitkering
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/DuurInMnd
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/ErfLijfRente
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/OvergangsPctLangstLevende
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/RefPartijNAWData
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/RefPartijNAWData2
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/TariefsNaam
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Lijfrente/UitkeringsTermijn
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/PremieAfspraken/BetalingAchteraf
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/PremieAfspraken/PremieVerhouding
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/PremieSplitsing
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Verzekerde/Beroep
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Verzekerde/BeroepsOmschrijving
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Verzekerde/SchalenSysteemKlasse
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Verzekerde/WachttijdInweken
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen/MutatieInMnd
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen/RekenRentePct
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen/RichtingMutatie
OfferteAanvraag/Lening/Leningdeel/NrHuidigLeningdeel
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10.11.2Gewijzigde datatypen & waardenlijsten
De volgende datatypen zijn gewijzigd:
 Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/VerzekeringNemer/BSN – is datatype ‘BSN’ geworden
 Lening/Leningdeel/BancaireDekking/Contractant/BSN – is datatype ‘BSN’ geworden

10.11.3PolisLopendJN
In kader van uniformiteit en expliciet verschil tussen veld en entiteit is het veld PolisLopend uit de 15.0
gewijzigd naar PolisLopendJN in de 16.0. De boolean is gelijk gebleven. Het gaat om de volgende
locaties:
 Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/PolisLopendJN
 FinancieleDekking/PolisLopendJN

10.11.4RokerJN
In kader van uniformiteit en expliciet verschil tussen veld en entiteit is het veld Roker uit de 15.0
gewijzigd naar RokerJN in de 16.0. De boolean is gelijk gebleven. Het gaat om de volgende locaties:
 Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/Verzekerde/RokerJN
 FinancieleDekking//Verzekerde/RokerJN

10.12FinancieleDekking
10.12.1Vervallen entiteiten & velden
De volgende velden en/of entiteiten komen te vervallen in de AX. In andere berichttypen komen geen
FinancieleDekking-velden te vervallen.
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/AanvangsDtBox1
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Begunstigde/Toelichting
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/FiscaleVormDekking
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/FondsVerdeling/GeprognotiseerdRendement
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/AanvangsDtUitkering
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/DuurInMnd
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/ErfLijfRente
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/OvergangsPctLangstLevende
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/RefPartijNAWData
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/RefPartijNAWData2
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/TariefsNaam
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Lijfrente/UitkeringsTermijn
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/PremieAfspraken/BetalingAchteraf
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/PremieAfspraken/PremieVerhouding
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/PremieDepot/DuurInMnd
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/PremieDepot/RenteVergoedingInMnd
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Verzekerde/WachttijdInweken
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Verzekerde/SchalenSysteemKlasse
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/Verzekerde/PremieVrijstelling
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen/MutatieInMnd
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen/RekenRentePct
OfferteAanvraag/FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen/RichtingMutatie

10.12.2Gewijzigde datatypen & waardenlijsten
De volgende datatypen zijn gewijzigd:
 FinancieleDekking/VerzekeringNemer/BSN – is datatype ‘BSN’ geworden

10.12.3PolisLopendJN
Zie 10.11.3
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10.13KredietAanvraagGegevens/Uitbetaling
Binnen entiteit KredietAanvraaggegevens/Uitbetaling (KX) is het veld MaatschappijOmschr gewijzigd
van AN255 naar AN 100.

10.14Volgorde velden
Naar aanleiding van uniformeren zijn op meerdere plekken de volgorde van de velden gewijzigd.
Naast de genoemde volgorde wijzigingen in de paragrafen 10.1 t/m 10.13 zijn de volgende volgordes
gewijzigd:



FinancieleDekking/PremieAfspraken – volgorde gewijzigd van AanvangNaIngangsDtInMnd
met AanvangNaIngangsDtInMnd
Lening/Leningdeel – BelastingBox op andere locatie
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11 Waardenlijsten
11.1ISO landenlijst
Landtype ‘ZZ Anders’ zorgt voor uitval van de aanvraag in het STP-traject; dit veld wordt gebruikt binnen
AX, KX, LX, OX. Nadelen van het gebruik van “ZZ Anders” wordt als zwaarder ervaren dan het mogelijk
maken om direct het nieuwe land te kunnen selecteren via “ZZ Anders”. Met 16.0 wordt de huidige
landenlijst vervangen door de ISO Landenlijst 3166, versie 1 met aanvullend versie 3 (voor vervallen
gebieden). Het verwijderen van het landtype ‘Anders’ uit de keuzelijsten aan de voorkant van de keten
(o.a. adviesapplicaties) moet gelijktijdig worden doorgevoerd.
Noot: De vervallen gebieden, zoals genoemd in versie 3, worden conform de ISO normering opgenomen
met een 4-letterige code. HDN hanteert de 4-letterige codelijst. Het aantal karakters in het code veld
wordt uitgebreid van 2 naar 4!

11.2BeroepType
In dagelijkse praktijk wordt vooral gebruik gemaakt van type “x100 Beroep onbekend”, wat leidt tot
ongewenste uitval in de keten. Voor het minimaliseren van de uitval worden per 16.0 de volgende
wijzigingen doorgevoerd:
1) De lijst BeroepType wordt gestandaardiseerd volgens de Internationale standaard
beroepenclassificatie (ISCO ), codelijst BRC-beroepsgroep. Zie bijlage Beroepsgroepen.
2) De waarde 1311 Overig wordt niet overgenomen uit de nieuwe codelijst.
Bron lijsten: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbc/default.htm
Naast de opschoning van de waardenlijst BeroepType komt het veld BeroepOmschr te vervallen en
wordt het veld BeroepFunctie toegevoegd, zie verder 4.7.

11.3CodeObject
Gebruikt in: Object (AX, KX, OX), HuidigObject (AX)
Binnen de waardenlijst CodeObject komt de waarde ’99 anders’ te vervallen.

11.4BerichtSoort
Gebruikt in: Header (alle berichten)
Waardenlijst BerichtSoort is opgeschoond, waarbij de waarden PX, ZX, RX, BX zijn verwijderd. De
nieuwe waardenlijst is als volgt:
AX
DA
DX
OX
SX
KX
LX

OfferteAanvraag
DocumentAanvraagBericht
DocumentBericht
Offerte
StatusMelding
KredietAanvraag
LevenAanvraag
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GX
IA
IX
EA
EX
MX
TX
NX

NhgMelding
InformatieAanvraagBericht
InformatieBericht
ExterneBronAanvraag
ExterneBronBericht
BeheerVerzoek
TaxatieAanvraag
NotarisOpdracht
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Bijlage Beroepsgroepen
Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbc/default.htm
Code

Omschrijving

0111

Docenten hoger onderwijs en hoogleraren

0112

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs

0113

Docenten algemene vakken secundair onderwijs

0114

Leerkrachten basisonderwijs

0115

Onderwijskundigen en overige docenten

0121

Sportinstructeurs

0131

Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten

0211

Bibliothecarissen en conservatoren

0212

Auteurs en taalkundigen

0213

Journalisten

0214

Beeldend kunstenaars

0215

Uitvoerend kunstenaars

0221

Grafisch vormgevers en productontwerpers

0222

Fotografen en interieurontwerpers

0311

Adviseurs marketing, public relations en sales

0321

Vertegenwoordigers en inkopers

0331

Winkeliers en teamleiders detailhandel

0332

Verkoopmedewerkers detailhandel

0333

Kassamedewerkers

0334

Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers

0411

Accountants

0412

Financieel specialisten en economen

0413

Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs

0414

Beleidsadviseurs

0415

Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling

0421

Boekhouders

0422

Zakelijke dienstverleners

0423

Directiesecretaresses

0431

Administratief medewerkers

0432

Secretaresses

0433

Receptionisten en telefonisten

0434

Boekhoudkundig medewerkers

0435

Transportplanners en logistiek medewerkers

0511

Algemeen directeuren

0521

Managers zakelijke en administratieve dienstverlening

0522

Managers verkoop en marketing

0531

Managers productie

0532

Managers logistiek

0533

Managers ICT
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0534

Managers zorginstellingen

0535

Managers onderwijs

0536

Managers gespecialiseerde dienstverlening

0541

Managers horeca

0542

Managers detail- en groothandel

0543

Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening

0551

Managers z.n.d.

0611

Overheidsbestuurders

0612

Overheidsambtenaren

0621

Juristen

0631

Politie-inspecteurs

0632

Politie en brandweer

0633

Beveiligingspersoneel

0634

Militaire beroepen

0711

Biologen en natuurwetenschappers

0712

Ingenieurs (geen elektrotechniek)

0713

Elektrotechnisch ingenieurs

0714

Architecten

0721

Technici bouwkunde en natuur

0722

Productieleiders industrie en bouw

0723

Procesoperators

0731

Bouwarbeiders ruwbouw

0732

Timmerlieden

0733

Bouwarbeiders afbouw

0734

Loodgieters en pijpfitters

0735

Schilders en metaalspuiters

0741

Metaalbewerkers en constructiewerkers

0742

Lassers en plaatwerkers

0743

Automonteurs

0744

Machinemonteurs

0751

Slagers

0752

Bakkers

0753

Productcontroleurs

0754

Meubelmakers, kleermakers en stoffeerders

0755

Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid

0761

Elektriciens en elektronicamonteurs

0771

Productiemachinebedieners

0772

Assemblagemedewerkers

0781

Hulpkrachten bouw en industrie

0811

Software- en applicatieontwikkelaars

0812

Databank- en netwerkspecialisten

0821

Gebruikersondersteuning ICT

0822

Radio- en televisietechnici

0911

Land- en bosbouwers
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0912

Hoveniers, tuinders en kwekers

0913

Veetelers

0921

Hulpkrachten landbouw

1011

Artsen

1012

Gespecialiseerd verpleegkundigen

1013

Fysiotherapeuten

1021

Maatschappelijk werkers

1022

Psychologen en sociologen

1031

Laboranten

1032

Apothekersassistenten

1033

Verpleegkundigen (mbo)

1034

Medisch praktijkassistenten

1035

Medisch vakspecialisten

1041

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders

1051

Verzorgenden

1111

Reisbegeleiders

1112

Koks

1113

Kelners en barpersoneel

1114

Kappers en schoonheidsspecialisten

1115

Conciërges en teamleiders schoonmaak

1116

Verleners van overige persoonlijke diensten

1121

Schoonmakers

1122

Keukenhulpen

1211

Dekofficieren en piloten

1212

Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens

1213

Buschauffeurs en trambestuurders

1214

Vrachtwagenchauffeurs

1215

Bedieners mobiele machines

1221

Laders, lossers en vakkenvullers

1222

Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers

1311

Overig
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