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1. Introductie
Dit document, het handboek ontsluiting HDN bronservice, geeft de lezer handvatten omtrent de functionele en
technische implementatie van de koppeling met externe bronnen via HDN. Dit draaiboek is een actief document
en wordt beschikbaar gesteld aan HDN stakeholders.
In dit draaiboek worden de onderstaande onderdelen nader toegelicht:
•

Achtergrond “Bronservice”

•

Technische inrichting

•

Functionele inrichting

1.1. Voor wie is dit document
Dit document is geschreven voor één ieder die externe bronnen wil inzetten t.b.v. procesoptimalisatie in de
financiële dienstverlening. Analisten, functioneel en technisch beheerders en ontwikkelaars.

1.2. Leeswijzer
Het document is opgebouwd uit acht hoofdstukken. Na een korte introductie in H1, wordt in H2 ‘Bronservice’
het ontstaan van de HDN Bronservice en de voordelen van deze bronservice t.o.v. rechtstreekse koppeling op
externe bronnen toegelicht. H3 Aangesloten bronnen biedt het overzicht welke externe bronnen via HDN zijn te
ontsluiten; daarbij zijn per bron de beschikbare diensten en processen inzichtelijk gemaakt. H4 beschrijft het
HDN bronservice proces, waarna H5 ingaat op de technische inrichting en H6 op de afhandeling van
foutmeldingen. H7 bevat informatie op welke wijze de Bronservice test en productieomgeving gekoppeld kan
worden. Tenslotte beschrijft H8 de aansluitprocedure wanneer partijen gebruik willen maken van de HDN
Bronservice.
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2. Bronservice
2.1. Inleiding
Vanaf het moment dat de Europese Bank heeft aangegeven dat de MCD (Mortgage Credit Directive) zijn intrede
doet, zijn de HDN stakeholders in beweging om huidige proces aan te passen. De MCD verplicht aanbieders om
de consument een bindende offerte aan te bieden die op een eenvoudige wijze te vergelijken is met anders
aanbieders. Dit geeft aanbieders de verplichting om het proces van het inwinnen van informatie over de
consument naar voren te halen. Brondata speelt hier een belangrijke rol. Het is voor het intermediair dan ook
van toegevoegde waarde als zij al in een vroeg stadium van de aanvraag en wellicht zelfs al in de oriëntatiefase
van de klant, extra informatie van de klant kunnen verkrijgen via diverse bronnen, die via webservices/API’s
informatie ter beschikking stellen. Ook voor de aanbieder: verhoging “first time right” aanvragen en last but not
least: de klant, want die weet snel waar hij aan toe is (kan ik wel of geen huis kopen, mijn hypotheek oversluiten
etc.?).
Naast het beschikbaar stellen van brondata in de oriëntatie- & aanvraagfase is het van belang dat de intermediair
zich aan zijn zorgplicht kan houden in de beheerfase van een financieel product. Bijvoorbeeld door het periodiek
ontvangen van data (vanuit de consument of aanbieder)

2.2. Ongestructureerde informatie
Op dit moment gebruikt het intermediair en aanbieder vaak ongestructureerde informatie, die zij handmatig
overnemen van (openbare) websites halen, zoals de KvK en Kadaster. Hier zijn echter een aantal nadelen aan
verbonden. Voor openbare, algemeen toegankelijke databases / databronnen, geldt dat:
•

de data subjectief door een intermediair of acceptant kan worden geïnterpreteerd en verwerkt.

•

het raadplegen ervan veelal een handmatige procedure is welke op dossierniveau zo nu en dan wordt
uitgevoerd door het intermediair en/of de acceptant.

•

de beschikbaarheid van relevante informatie divers is. Over persoon A valt op het internet zeer veel
nuttige informatie te vinden, terwijl persoon B niet te vinden is of de informatie over hem slechts zeer
beperkt is. Dit maakt een betrouwbaar proces op basis van deze gegevens erg lastig. Ook is het niet
zeker of informatie die op internet gevonden wordt altijd betrouwbaar is, waardoor er wellicht
beoordelingen worden gedaan op foutieve of verouderde informatie.

Sinds enige tijd biedt HDN via één veilig kanaal en via één standaard, de weg naar brondata: HDN Bronservice.

2.3. Voordelen
Enkele voordelen van het gebruiken van de HDN Bronservice:
•

HDN faciliteert beveiligd en gestandaardiseerd datatransport en is een bewezen oplossing om data te
veilig te transporteren.
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•

Eén koppeling met HDN om ‘alle’ bronnen te ontsluiten (beheersbaarder). Partijen hoeven niet
meerdere bronnen technisch te onderhouden. Daarnaast is het toevoegen van andere bronnen een
relatieve kleine inspanning.

•

Makkelijker, sneller en veiliger geauthentiseerde en gevalideerde gegevens uitwisselen.

•

HDN neemt beheerwerkzaamheden uit handen. Wijzigingen die de bron doorvoert, hoeven geen impact
te hebben op de infrastructuur van de aanbieder.

Belangrijkste: Het geïntegreerd aanleveren van externe brondata i.p.v. dossierstukken. Doordat HDN een hash
plaatst over het bericht kan de integriteit van de data gewaarborgd blijven.
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3. Aangesloten bonnen
HDN heeft per 1 april 2016 de onderstaande ‘donkerblauwe’ bronnen aangesloten, die in dit document worden
beschreven.

Figuur 1 – overzicht HDN aangesloten bronnen
Bovenstaande een uiteenzetting van de aangesloten- alsmede de status van de aan te sluiten bronnen, eventueel
met tussenkomst van de consument.
Per bron (op Experian na) is in dit handboek een processchema opgenomen, een toelichting van de bron en de
producten die worden aangeboden. Let wel: het gaat hier om het proces van het ophalen van gegevens bij die
bron. De specifieke bron kan per product een ander proces hebben.
De functionele inrichting, waaronder de beschrijving van velden entiteiten, staan beschreven in de gepubliceerde
EA/EX berichten (zie https://beheertool.hdn.nl).
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3.1. Modelmatige waardebepaling Calcasa & NBWO
Achtergrond functionaliteit
Op basis van modelmatige waardebepalingen kan de actuele waarde van een onderpand (woonhuis) worden
bepaald. HDN en Calcasa/NBWO bieden de mogelijkheid om een directe koppeling met het systeem te maken,
zodat waardebepalingen, risicoscores, woning- en woningmarktgegevens realtime kunnen worden opgevraagd.
De koppeling vindt plaats via HDN EA/EX. Deze dienst kan worden ingezet in de oriëntatie-, advies-, acceptatie& beheerfase van een financieel product, waarbij de waardeontwikkeling op onderpand een belangrijke rol
speelt. HDN faciliteert de volgende producten van Calcasa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelmatige Waardebepaling zonder PDF
Modelmatige Waardebepaling
Risico Rapport
Hypotheekverstrekking
Toetsing Hypotheekverstrekking
Bijzonder Beheer Rapport
Rapport ophalen

HDN faciliteert de volgende producten van NBWO
1.

Modelmatige Waardebepaling (met rapport)

Toepassingen
Productaanbieders (en of intermediairs) maken gebruik van een modelmatige waardebepaling op meerdere
momenten in de levensloop van een hypotheek. Het opvragen van waarderingen en aanvullende informatie kan
bijvoorbeeld gebruikt worden in de volgende situaties:
•
•

•

•
•

•

Ondersteuning oriëntatieproces van de klant
o Waarde-indicatie bestaande en nieuwe woning
Beoordeling offerteaanvraag
o Vroegtijdige beoordeling van waarde en bijzonderheden m.b.t. onderpand, om wel/geen
offerte uit te brengen
Toetsing taxatie en fraudepreventie
o Toetsing van bekende taxatiewaarde (kans op overwaardering) en toetsing objectrisico’s (kans
op niet-woning, bijzonderheden vorige verkopen, etc)
Taxatie ten behoeve van verstrekking nieuwe hypotheek
o Verstrekking op basis van waarde en business rules productaanbieder
Beoordeling beheeraanvraag
o Bijvoorbeeld een wijzigingsverzoek van een klant met impact op het risicoprofiel, zoals een
verzoek tot hoofdelijk ontslag
Beoordeling bijzonder-beheer-situatie
o Waardebepaling en risicoanalyse onderpand om klantstrategie te bepalen

Enkele voordelen van deze dienst:
1.
2.
3.

Nauwkeurig en objectief
Kostenbesparend en snel
Onafhankelijke portfolio monitoring
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4.
5.
6.

Fraude reductie en transparantie
Inzicht in opbrengsten en risico's
24/7 online raadpleegbaar

Werking van de dienst Calcasa 1-6
In het EA bericht wordt gekozen voor bron: Calcasa of NBWO en het gewenste product. Op basis van de
noodzakelijk velden, die kunnen variëren, kan informatie over een object opgevraagd worden. Het EX bericht
bevat de data in XML en indien mogelijk in PDF.
Proces Calcasa / NBWO

Figuur 2 – raadplegen Calcasa / NBWO
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Werking van de dienst Calcasa 7 – Rapport ophalen
In het EA bericht wordt gekozen voor bron: Calcasa en het Soortproduct; Rapport ophalen. Op basis van de
noodzakelijk velden wordt het bericht gegenereerd:
•
•
•
•

Postcode
Huisnummer
Huisnummer Toevoeging (indien van toepassing)
RapportID (in entiteit: ExterneBronaanvraag/Bron/ Calcasa)

Wanneer er een rapport gevonden is bij Calcasa, zal deze geretourneerd worden.
Authenticatie / autorisatie
Het raadplegen van Calcasa gaat via de API Key van HDN, met als aanvulling het HDN aansluitnummer waarmee
het request wordt uitgevoerd. Calcasa zal het aansluitnummer herkennen en hierop factureren.
Let wel: wij wensen van de partij zowel het HDN testaansluitnummer en HDN productienummer waarmee
Calcasa geraadpleegd zal worden. Dan zullen wij hier rechten aan koppelen.

Pagina 9 van 31

3.2. Kadaster
Achtergrond functionaliteit
Met deze koppeling is het mogelijk via HDN het Kadaster voor objectgegevens te raadplegen, waarbij er ook op
consumentniveau getoetst kan worden. Op deze manier wordt bekend welke onderpanden de consument bezit.
Werking van de dienst
Er zijn voor het Kadaster, via de KIK inzage, drie diensten beschikbaar:
1.

ESD: Middels ESD wordt het Kadastrale identificatie nummer van de consument opgevraagd. Dit
nummer kan vervolgens worden gebruikt om KBP aan te roepen.

2.

Het kadastraal bericht object (KBO): Het KBO retourneert inhoudelijke gegevens van het object inclusief
(deel)eigenaren. Vervolgens kan het KBP worden aangevraagd.

3.

Het kadastraal bericht persoon (KBP): deze dienst is enkel via het KBO te raadplegen. Hierbij kan, via het
kadastrale identificatienummer, inzicht verkregen worden in de objecten waar een consument eigenaar
van is. Een consument kan immers meerdere objecten in bezit hebben.

4.

Het hypothecair bericht object (HBO): deze dienst retourneert, op basis van de objectgegevens, de
hypotheekgegevens (o.a. hypotheekverstrekker / notaris) die rusten op een object.

Proces Kadaster A
Onderstaand het proces voor het raadplegen van het kadaster voor enerzijds het aanroepen van het Kadastraal
bericht Object, anderzijds het aanroepen van het Kadastraal bericht persoon. Voor het hypothecair bericht
object geldt hetzelfde proces als het Kadastraal bericht object.
Proces Kadaster B
Proces Kadaster B beschrijft het proces voor het raadplegen van het kadaster voor het opvragen van kadastrale
data via de consument. Het eerste EA/EX proces richt zich op het opvragen van het ‘Kadastrale identificatie Nr’
van de consument. Daarna wordt het Kadastrale identificatie NR via EA/EX middels de dienst KBP aangeboden
om alle objectgegevens die beschikbaar zijn bij het Kadaster van de consument, opgehaald.
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Kadaster (losse toetsingen) Kadastraalbericht object / persoon
Partij

START

Kadaster

HDN EA
Kadastraal bericht object
(postcode/HuisNr / HuisNr Toe)
Herleidbaarheid: LeningNr.

Ontvangst Kadastraal bericht
object.

HDN dienstenserver
converteert / en houdt
HuisNrToe vast

Niets gevonden:
Foutmelding
Meerdere
met deze
combinatie?
Meerdere

Retourneert het aantal
objecten, waaruit gekozen
kan worden

Één opject

Mappinglijst
HDN dienstenserver
selecteert juiste object

HDN EX
Ontvangt respons
kadastraal bericht

Ontvangst Kadastraal
bericht object

HDN dienstenserver
converteert respons
bericht

HDN EA
Kadastraal bericht persoon

Eind /
START

Ontvangst
request
Kadastraal
bericht persoon

Noodzakelijk is het uit KBO
afkomstige kadastrale
Identificatie Nummer (uniek
persoonsnummer)
HDN dienstenserver
converteert

HDN EX
Ontvangt respons
bericht Kadastraal
bericht Persoon

Meerdere
onderpanden?

Één opject

HDN diensten server
converteert respons
bericht

Eind

Figuur 3A – raadplegen Kadaster
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ESD/KBP Kadaster
Partij

Kadaster

START
HDN EA
ESD aanroep “Naam, voornamen,
geboortedatum”

Ontvangst ESD; raadpleeg BRP

HDN
dienstenserver
converteert

“Geen match in
BRP”

HDN EX
Ontvangt respons
Geen match gevonden bij Kadaster
Match: Respons:
KadastraalIdentificatieNr

Geen match
Match
Eén match; raadpleeg
BRK (auto)
“Geen match in
BRK”
“Meerdere
personen
bekend bij het
Kadaster”

EIND

Geen match

Eén match
HIT
HDN EA
Kadastraal bericht persoon
Kadastraal Identificatie Nummer (uniek
persoonsnummer)

HDN dienstenserver
converteert

Ontvangst
request
Kadastraal
bericht persoon

HDN dienstenserver
converteert
HDN EX
Ontvangt respons
bericht Kadastraal
bericht Persoon
Meerdere
personen

HDN diensten server
converteert respons bericht

Eind

Figuur 3B – Kadaster ESD/KBP

3.3. NWWI (via TaxCon)
Achtergrond functionaliteit
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HDN Taxcon is een centraal systeem binnen het HDN platform waar aanbieders en taxatie/ validatie instellingen
rapporten kunnen opvragen en aanbieden.
De communicatie met HDN Taxcon verloopt over het HDN netwerk. De deelnemende partijen zijn daarbij
aangesloten op het HDN netwerk. Onderstaand figuur geeft schematisch weer hoe de communicatie tussen
productaanbieders, taxatie validatie instellingen en HDN Taxcon verloopt.
Een productaanbieder kan bij HDN Taxcon een taxatierapport opvragen. Taxatie/ validatie instellingen kunnen
taxatierapporten aanbieden. Zodra HDN Taxcon een match tussen vraag en aanbod heeft gevonden zal Taxcon
de betreffende aanvraag voor een taxatierapport doorsturen naar de Taxatie instelling. Deze zal vervolgens het
rapport bij de productaanbieder aanbieden (via EX). HDN Taxcon verstuurt zelf geen rapporten maar verzorgt de
koppeling tussen de vraag en het aanbod van taxatierapporten.
Naast het opvragen en aanbieden van rapporten verzorgt HDN Taxcon ook overzichten omtrent de aanvragen
en taxatierapport gereed meldingen. Een partij kan van Taxcon periodiek een rapportage per email ontvangen
met daarin een overzicht van de uitstaande aanvragen of aanbiedingen en de gevonden ‘connecties’ of matches.
Daarnaast is voor de deelnemende partijen ook een website beschikbaar waar de informatie omtrent rapporten
en de matches getoond wordt.

Maatschappij

Taxatierapport aanvraag

Statusmelding

Taxatierapport of
statusmelding
Taxatierapport aanbod

Taxatierapport aanvraag

HDN Taxcon

Taxatieinstelling
Proces van de dienst
Het proces staat omschreven in het handboek HDN TaxCon. Dit handboek is op te vragen bij HDN.
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3.4. KvK
Achtergrond functionaliteit
Met deze koppeling is het mogelijk via HDN de Kamer van Koophandel (KvK) te raadplegen. HDN ziet dat er
meerdere (beleids)momenten zijn in het proces om de KvK te raadplegen.
1) Controleren of er op het onderpand een (zelfstandige) onderneming geregistreerd staat, zodat
eventuele aanvullende stukken opgevraagd kunnen worden.
2) Controle van aannemer bij het uitbetalen van een bouwdepot, zodat gecontroleerd kan worden of het
bedrijf waaraan uitbetaald moet worden een bestaand bedrijf is.
3) Controle op werkgever bij het ontvangen van de salarisstrook, zodat gecontroleerd kan worden of het
een bestaande werkgever is.
Werking van de dienst
Er zijn voor de KvK, via HDN, drie diensten beschikbaar:
•

Search: Via Postcode / Huisnummer (toevoeging) of KvK nummer kan de dienst “search” worden
aangeroepen. Deze dienst retourneert de resultaten die op basis van de aangevraagde kenmerken in
aanmerking komen. Dit kunnen meerdere organisaties zijn.

•

Profile: Profile kan enkel middels KvK nummer geraadpleegd worden en geeft meer informatie rondom
de organisatie. Zoals aantal werknemers en SBI code.

•

Insolventie: O.b.v. het ontvangen kvkNr wordt gecontroleerd wat de status is van een organisatie.
Bijvoorbeeld: RSIN, Bijzondere rechtstoestanden; surseance van betaling , Faillissement en
bijbehorende datum.
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Proces KvK

Figuur 4 – raadplegen KvK
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3.5. NHG Toetsen en Melden
Achtergrond informatie
Via HDN kunnen zowel hypotheken getoetst als hypotheekdossiers gemeld worden bij NHG: toetsen op het wel
of niet voldoen aan de op dat moment geldende voorwaarden & normen; melden van hypotheekdossiers na
passeren bij de notaris. Groot voordeel van het beschikbaar komen van de NHG-diensten via HDN is dat gebruik
gemaakt kan worden van de HDN marktstandaard voor gegevensuitwisseling: naast eenduidigheid in definitie
biedt deze oplossing ook eenduidigheid in structuur en processen.
Het proces voor Toetsen is uitgewerkt in dit document; de uitwerking van Melden volgt wanneer de nieuwe
interface ook beschikbaar komt bij NHG.
In onderstaand figuur is het NHG proces binnen HDN weergegeven.

Werking van de dienst
De volgende richtlijnen gelden zowel voor het proces Toetsen als voor Melden:
•

De combinatie van onderpand, hypotheekgever plus partners en aanbieder maken een
hypotheekdossier uniek. Wanneer één van de drie kenmerken wijzigt, is sprake van een ander dossier.
Wanneer alleen leningkenmerken wijzigen, is sprake van hetzelfde dossier.

•

Aanvraagdatum is de datum van het aanvraagmoment. Aanboddatum is de datum van het bindend
aanbod.

•

In het EA-bericht, de aanvraag op toetsen, is de structuur en definities in de HDN Standaard
aangehouden. Entiteiten en velden die niet in de HDN Standaard aanwezig zijn, zijn gedefinieerd binnen
aparte NHG entiteiten. Deze zijn te herkennen met NHG in de naam van de (sub)entiteit.

•

Het EX-bericht heeft de response van de NHG één op één overgenomen. Hiermee is het NHG resultaat
eenduidig voor de ontvangende partij.
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Proces NHG

Figuur 5 – Toetsen NHG
Globale mapping HDN – NHG
De mapping tussen HDN en NHG is globaal als volgt opgebouwd:
• De NHG Eigenaar komt overeen met HDN PartijNAWData en HypotheekGever
• De NHG Lening en Leningdeel komen binnen HDN overeen met Lening en Leningdeel die per
HypotheekGever worden meegegeven.
• De NHG Woning komt binnen HDN overeen met het Object.
• De NHG Kosten zijn binnen HDN gekoppeld aan de entiteit waar de kosten toe behoren: kosten
gerelateerd aan het Object staan onder Object (bijv. Taxatiekosten); kosten gerelateerd aan het
verkrijgen van de Lening staan onder Lening (bijv. BoeteRente)
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4. Proces inrichting HDN externe bronnen
Externe bronnen zijn door alle HDN stakeholders te gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van de externe
bronnen is dat er geldende contractuele afspraken zijn gemaakt met de externe bron omtrent kosten en/of eigen
business rules en met HDN rondom de toegang tot de bron (zie ook H7 Aansluitprocedure). Hoe men dit
procesmatig inricht is aan de keten/ stakeholder.

4.1. Externe Bron Berichten
Voor een koppeling met externe bronnen biedt HDN een standaard berichtenset (EA/EX), waarmee diverse
bronnen geraadpleegd kunnen worden.
•

•

De HDN partij kan met het EA bericht een verzoek indienen bij de dienstenserver. De dienstenserver
vertaald vervolgens het verzoek naar de specifieke bronservice. Het EA bericht is altijd voorzien van de
noodzakelijke vraaggegevens.
De dienstenserver verzend een EX bericht retour. Dit EX bericht is enerzijds voorzien van brondata in de
HDN standaard. Anderzijds in base 64 codering is het originele bronbericht hieraan toegevoegd. Deze
t.b.v. audittrail.

4.2. Twee mogelijke procesinrichting
HDN biedt twee mogelijke procesinrichting voor externe bronnen, die complementair kunnen zijn. Te weten:
1) Directe aanroep: De aanbieder heeft zelf afspraken gemaakt met de bron en kan, voor de verrijking /
controle van het dossier, een directe aanroep verrichten via het EA/ EX bericht.
2) Brondata door de keten: Ketenpartners hebben met elkaar afgesproken dat het intermediair /
consument brontoetsingen uitvoert (met inzicht). Dit kan uit naam van de aanbieder, maar ook uit eigen
naam zijn. Vervolgens wordt data, in de vorm van het EX bericht, doorgestuurd naar de aanbieder.

4.3. Directe aanroep in het proces
Het direct aanroepen van een bron wordt in de praktijk het meest uitgevoerd. Aanbieders die voor het
acceptatieproces geautomatiseerd onderpandgegevens en/of bedrijfsinformatie willen raadplegen zijn reeds
operationeel. Dit proces verloopt zoals hieronder staat omschreven.
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Directe aanroep externe bron
Partij

HDN platform

HDN EA bevat:
START

Bron

Ontvangt request via
bron webservice/ API

- Aansluitnummer dienstenserver
- Bron
- Dienst v/d bron
- noodzakelijke gegevens voor de
te raadplegen bron/ dienst,
conform EA XSD.

HDN dienstenserver
converteert naar
bronspecifieke
standaard en service.

Verwerking van
request en retourneert
gevraagde gegevens.

HDN dienstenserver
converteert naar HDN
standaard.

De dienstenserver
kan, naast de
gevraagde data, een
foutmelding bevatten.
Zie handboek.

HDN EX
HDN dienstenserver retourneert
de brondata in EX, voorzien van
hash en oorspronkelijk bericht
inclusief bijlagen (base64).

Einde

Figuur 6 - Directe aanroep
4.4. Brondata door de keten
Het gebruik van brondata door de keten, start met de directe aanroep door het intermediair en/of de consument
via een portal. Deze situatie zal (vaak) uitgevoerd worden door het intermediair, ten behoeve van het
adviestraject. In de bemiddelingsfase wordt deze data aan het AX bericht toegevoegd en ter validatie wordt het
EX bericht, inclusief oorspronkelijk bericht aangeboden aan de productaanbieder.
Het voordeel van dit proces is dat de aanbieder de aanvraag STP kan beoordelen en op basis van gevalideerde
brondata kan offreren. Dit proces verloopt zoals hieronder staat omschreven.
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Brondata door de keten
Intermediair/ service provider

HDN platform

Bron

Aanbieder

START

HDN EA bevat:
Advies wordt o.b.v.
brondata
uitgevoerd.
Er worden 1 of
meerdere bronnen
geraadpleegd.

De dienstenserver
kan, naast de
gevraagde data, een
foutmelding bevatten.
Zie implementatie
handboek.

- Aansluitnummer dienstenserver
- Bron
- Dienst v/d bron
- noodzakelijke gegevens voor de
te raadplegen bron/ dienst,
conform EA XSD.

HDN EX
HDN dienstenserver retourneert
de brondata in EX, voorzien van
hash en oorspronkelijk bericht
inclusief bijlagen (base64).

Ontvangt request via
eigen webservice/ API

HDN dienstenserver
converteert naar
bronspecifieke
standaard en service.

Verwerking van het
request en retourneert
gevraagde gegevens.

HDN dienstenserver
converteert naar HDN
standaard.

Ontvangt EX bericht(en)

Verwerking
bericht(en)
Ontvangt AX bericht
en EX bericht(en)
Einde

HDN AX
Het AX wordt opgebouwd met de
ingewonnen brondata en (ter
aanvulling) meegestuurd naast
het AX bericht

Figuur 7 – Brondata door de keten
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5. Technische inrichting HDN externe bronnen
Het opvragen en retourneren van brondata is een proces wat in een fractie van een seconde kan
worden uitgevoerd. De gebruiker wacht (in veel gevallen) namelijk op een reactie. Dit past niet binnen
het (huidige) a-synchrone hypotheek aanvraagproces. HDN adviseert dan ook partijen om bronnen
synchroon te raadplegen.
Voor het raadplegen van externe bronnen is dan ook een noodzakelijke HDN software configuratie
nodig binnen de eigen infrastructuur/ configuratie.
5.1. HDN communicatie algemeen
De HDN software is beschikbaar in twee basisuitvoeringen:
•
•

HDN Basic
HDN Enterprise

Beide uitvoeringen zijn geschikt voor zowel asynchrone- als synchrone communicatie.
Er is één verschil, namelijk dat alleen een HDN Enterprise een synchrone aanvraag kan beantwoorden.
Dit wordt veroorzaakt doordat de software moet kunnen wachten op binnenkomende verbindingen.
Dit laatste is uitsluitend beschikbaar in de HDN Enterprise.
5.2. Asynchroon vs Synchoon
De HDN communicatie is gebaseerd op webservices (SOAP XML). In eerste instantie is de communicatie
ontworpen voor a-synchroon gebruik. Dit wil zeggen dat een deelnemer een bericht verstuurd, waarbij
op een later tijdstip een antwoord wordt opgevraagd.
De asynchrone verzending heeft als voordelen:
a. Als de HDN ontvanger niet bereikbaar is wordt de aanvraag op de centrale overloopserver
geplaats. De verzender hoeft zich verder niet te bekommeren om de communicatie. Zodra de
ontvanger weer bereikbaar is wordt de aanvraag verder verwerkt en zal op den duur het antwoord
dus afgeleverd worden.
b. De ontvanger heeft geen infrastructuur nodig die in staat is direct een antwoord te retourneren.
c. Het verzenden van de aanvraag en de verwerking van deze aanvraag zijn zelfstandige processen.
Als bij de ontvanger het verwerkende proces niet beschikbaar is (storing, update, onderhoud, etc.)
worden berichten nog steeds afgeleverd en kunnen direct opgepakt worden zodra de verwerkende
processen weer beschikbaar zijn.
Asynchrone communicatie is robuust maar heeft ook een nadeel: ook als binnen enkele seconden een
antwoord gegeven wordt, dit pas later door de aanvrager wordt opgehaald.
Om gebruikers die zo snel mogelijk een antwoord willen hebben te faciliteren, bestaat sinds 2009 naast
de asynchrone communicatie ook een synchrone variant. Bij synchrone communicatie stuurt een
deelnemer een bericht en volgt direct, tijdens dezelfde communicatiesessie, het antwoord.
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5.3. Communicatie en externe bronnen
Bij de HDN communicatie verstuurt de afzender een HDN bericht. Dit bericht wordt bij de ontvanger,
in het geval van externe bronnen de HDN dienstenserver, op correctheid en volledigheid gecontroleerd
door middel van de controle van de digitale handtekening. Als het bericht correct ontvangen is, wordt
het bericht geconverteerd en doorgestuurd naar de webservice van de externe bron.
De HDN dienstenserver is toegespitst op Synchrone communicatie. Het is echter ook mogelijk om
asynchroon te communiceren met de HDN dienstenserver.
5.3.1.Synchrone communicatie
Bij synchrone communicatie verstuurt de afzender, in het geval van externe bronnen de HDN partij,
een HDN bericht. Dit bericht wordt bij de ontvanger, in het geval van externe bronnen de HDN
dienstenserver, op correctheid en volledigheid gecontroleerd door middel van de controle van de
digitale handtekening. Als het bericht correct ontvangen is, wordt het bericht geconverteerd en
doorgestuurd naar de webservice van de bron. De verbinding met de afzender blijft daarbij actief. De
dienstenserver zal nu binnen enkele seconden een antwoord retourneren. De afzender krijgt dus niet
alleen een technische ontvangstbevestiging (zoals bij asynchrone communicatie), maar direct een
berichtinhoudelijke antwoord.
Het opvragen van Externe Bron informatie is niets anders dan een vraag te formuleren middels een EA
bericht en dit bericht vervolgens synchroon naar de externe bron server te sturen. Het antwoord van
de externe bron server is het EX bericht met daarin het antwoord van de betreffende externe bron.
Uitgangspunten voor synchrone communicatie is dat de HDN software minimaal op versie 6 moet
draaien, dit kan men controleren via de HDN software. Indien dit niet het geval is kan de laatste versie
worden gedownload van de HDN website.
5.3.1.Asynchrone communicatie
De berichtenstroom in de asynchrone communicatie is identiek aan die van synchrone communicatie.
Echter, zodra het EA bericht bij de dienstenserver aankomt, duurt het even voordat deze doorgezet
wordt naar de externe bron. Het antwoord van de externe bron, i.e. het EX bericht wordt na
raadplegen van de externe bron klaargezet. Ook het afleveren van dit EX bericht is een asynchroon
proces en neemt dus ook extra tijd in beslag.
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5.4. Koppel methodieken
Voor zowel asynchrone als synchrone communicatie zijn 3 methodes beschikbaar:
•
•
•

Bestanden plaatsen in indir/outdir
Bericht versturen via directe Wesly aanroep
Bericht versturen via de Webservice Gateway

Het onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de drie verschillende methodes om een
bericht te versturen.

Figuur 8 – Communicatie methodes
De indir/outdir constructie kan gebruikt worden voor het aanroepen van de externe bronnen. Echter,
de aanroep van externe bronnen lenen zich bij uitstek voor synchrone communicatie. De volgende
paragrafen beschrijven in meer detail hoe een synchrone koppeling gerealiseerd kan worden
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5.4.1.Bericht versturen via indir/outdir
Deze methodiek leent zich het beste voor asynchrone communicatie. Nadat een bericht via putfiles in
de outdir gezet is zal deze door de HDN software opgepakt worden en asynchroon verzonden worden.
Na verloop van tijd zal het antwoord in de indir aanwezig zijn.
5.4.2.Bericht versturen via sinca
Synchrone communicatie is wel mogelijk door een bericht in de ‘soutdir’ te plaatsen en het programma
sinca te starten. Sinca verstuurt het bericht synchroon en zal dus direct het antwoord ontvangen. Dit
antwoord wordt door sinca in de indir geplaatst. Deze methode dient meer als test (synchrone
communicatie heeft als doel direct het antwoord te krijgen, nu moet het antwoord eerst in de indir
gezocht worden).
Zie verder de HDN Software Reference Manual hoofdstuk 2.3.1
5.4.3.Bericht versturen via directe Wesly aanroep
Aangezien op een synchroon bericht direct een antwoord volgt, ligt het natuurlijk voor de hand om
ook het te verzenden bericht direct te versturen. Daarnaast dient het antwoord ook direct verwerkt te
kunnen worden en niet in de indir te belanden. Dit kan via een directe koppeling met de Wesly
interface. Deze koppeling is beschikbaar voor zowel C++, als .NET.
Het voordeel van deze koppeling is efficiëntie. Deze koppeling werkt echter alleen vanaf het systeem
waar de HDN software geïnstalleerd is.
Zie HDN Software Reference Manual hoofdstuk 3.2.10 staat voor een beschrijving.
Onderstaand .NET voorbeeld geeft aan op welke wijze een bericht synchroon kan worden verstuurd:
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5.4.4.Bericht versturen via de Webservice Gateway
De HDN software is voorzien van een Local Webservice Gateway. Dit is een koppeling waarmee op
basis van SOAP gekoppeld kan worden met de HDN software.
Voordeel: Met behulp van de webservice gateway hoeft de applicatie (backoffice/mid-office/advies)
niet op hetzelfde systeem te staan als waar de HDN software draait. Tevens kan via de webservice
gateway een platform onafhankelijke koppeling gerealiseerd worden (de koppeling is SOAP, de
daadwerkelijke HDN functies worden binnen de webservice gateway uitgevoerd).
Nadeel: meer overhead. Er moet eerst een SOAP bericht opgesteld, verzonden en verwerkt worden
voordat de daadwerkelijke HDN functies uitgevoerd worden (de webservice gateway gebruikt intern
de c++ Wesly koppeling).
In het HDN Software Reference Manual hoofdstuk 11.3 staan de verschillende Webservice functies en
hun parameters beschreven.
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5.4.4.1.

Gebruik Java om een bericht te versturen

De HDN Local Webservice Gateway maakt gebruik van een SOAP interface. Met elke ontwikkeling
omgeving die SOAP ondersteund kan een koppeling gerealiseerd worden. Bij de HDN software wordt
standaard een Java archief bestand (hdnlws.jar) geïnstalleerd die de SOAP classes bevat om de
koppeling tot stand te brengen (zie HDN software in de bin folder). Deze zal toegevoegd moeten
worden aan het JAVA project. Om gebruik te maken van het HDN Local Webservice Java archief zal de
AXIS2 library aan het project toegevoegd moeten worden.
Zie HDN Software Reference Manual hoofdstuk 11.4. Deze geeft een voorbeeld hoe een Java applicatie
de HDN Local Webservice Gateway kan aanroepen.
5.4.4.2.

Gebruik .NET om een bericht te versturen

De .Net functionaliteit wordt niet standaard in HDN Local Webservice libary geleverd. Deze kan zelf
gecreëerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Micrsoft SDK WSDL.exe tool. Deze tool
maakt aan de hand van het hdnlws.wsdl schema een cliënt classe. Nadat deze classe toegevoegd is aan
het project kan de volgende afgeleide classe gedefinieerd worden.
Zie HDN Software Reference Manual hoofdstuk 11.4.1 waarin beschreven wordt hoe een .NET
applicatie de HDN Local Webservice Gateway kan aanroepen.
5.5. Digitale ondertekening van berichten
De mogelijke bronraadpleging worden door de HDN dienstenserver uitgevoerd. Wanneer de dienstenserver een
reactie van de bron ontvangt, voorziet de dienstenserver het EX bericht van een digitale handtekening. Het is
daarmee mogelijk in de hele HDN keten te controleren of het bericht van de bron afkomstig is. De handtekening
wordt gezet middels het RSA-SHA1 algoritme. Dit houdt in dat er eerst een SHA1 hash wordt berekent over de
te ondertekenen data, en dat deze vervolgens geëncrypt wordt met de private key m.b.v. RSA. Het geëncrypte
resultaat wordt vervolgens Base64 gecodeerd.
De data waarmee de handtekening gemaakt wordt is ruwe XML data van het Bron element, inclusief de Bron
tags zelf. Hierbij is het van belang dat deze data byte-voor-byte identiek is aan de Bron in het uiteindelijke EX
document. Het verifiëren van de integriteit van de data kan via de applicatie “VerifyEX”. Deze applicatie kan via
op manieren worden ingezet. Beide kunnen vanuit een mid-office aangeroepen worden:
•
•

standalone-tool (verifyex.exe).
Als functie binnen de weslyclient.dll

NB: Indien er vragen zijn bij het configureren van de HDN software voor externe bronnen, kunnen wij gerichte
ondersteuning bieden. Stel deze vraag via info@hdn.nl
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6. (Fout)Meldingen
Het EX bericht bevat te allen tijde een reactie vanuit de bron. Ook als de bron niet te raadplegen is. In het EX
heb je het ‘MeldingSoortType’ deze bevat 6 verschillende types. Hieronder staat beschreven wat de betekenis is
van elk type en eventuele specifieke meldingen die bij dit type horen.

6.1. 01 Verzoek is met succes verwerkt
Dit type wordt gebruikt op het moment dat de externe bron succesvol is aangeroepen en er een geldig EX
opgesteld is opgesteld. Het EX zal dan gevuld zijn met data zoals dat in de mapping is aangegeven.

6.2. 02 Server/Dienst is niet bereikbaar
Dit type wordt gebruikt op het moment dat de externe bron niet succesvol aangeroepen kan worden. De
volgende twee meldingen zijn dan mogelijk:
•
•

Geen client gevonden voor X: X is hier de naam van de bron die aangeroepen wordt. De betekenis van
deze melding is dat er geen client aanwezig is die de bron kan aanroepen.
Geen antwoord ontvangen van externe bron: Dit betekent dat bij het aan roepen van de bron er geen
antwoord ontvangen is. KvK maakt gebruik van een andere melding, zie hiervoor ’99 Bronspecifieke
melding’.

6.3. 03 Interne Serverfout
Dit type wordt gebruikt op het moment dat er een fout optreedt op de dienstenserver. De oorzaak hiervan kan
van alles zijn, maar de oorzaak is wel altijd afkomstig van de server zelf, een fout in de code bijvoorbeeld.
Er is één uitzondering. Op het moment dat de server niet in staat is om een geldig EX te versturen, dan wordt er
een specifieke melding gegeven. Voordat een EX verstuurd wordt, wordt het EX altijd gevalideerd met het huidige
EX schema. Wanneer dit fout gaat wordt de volgende melding gegeven met dit type: “De externe bron(nen) is
niet in staat om een geldig EX te versturen.”.
Het gevolg hiervan is dat het EX niet gevuld zal worden met gemapte data. De originele response van de externe
bron wordt wel verstuurd in het EX.

6.4. 04 Partij niet geautoriseerd
Dit type melding wordt gebruikt op het moment dat er geen autorisatie verleend is tot de bron door de HDN
poortwachter, of dat de externe bron zelf geen autorisatie verleend. De mogelijke meldingen zijn:
•

•

Aansluitnummer X is niet geautoriseerd voor Y: Hier is X het aansluitnummer van de afzender en Y de
externe bron die aangeroepen moet worden. Deze melding komt voor op het moment dat de HDN
poortwachter geen toegang verleend aan de afzender voor de externe bron.
Autorisatie niet verleend door externe bron X: X is hier de externe bron die aangeroepen wordt. Deze
melding komt voor als de afzender geen toegang heeft tot de externe bron. KvK maakt gebruik van een
andere melding, zie hiervoor ’99 Bronspecifieke melding’.

6.5. 99 Bron specifieke melding
Dit type wordt gebruikt op het moment dat er een functionele of technische fout optreedt bij de externe bron
die aangeroepen wordt. De meldingen die hierbij horen worden door de externe bron bepaald. Elke externe bron
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heeft zijn eigen meldingen. De mapping zorgt ervoor dat de meldingen in het EX terecht komen. De volgende
bronspecifieke meldingen kunnen ontvangen worden

6.1. Kadaster
code

melding

ESD
ESD_0325

Gezocht persoon niet gevonden

ESD_0200

Gevraagde product is succesvol geleverd

KBP
KIKI_0201

Verzoekbericht is niet valide

KIKI_0311

Opgegeven kadastraal persoon identificatie is niet bekend

KBO
KIKI_0311:

Opgegeven postcode is niet bekend

HBO
KIKI_0301

Gevraagde product kan niet geleverd worden

6.2. Calcasa
code

melding

252

Rapport not found.

253

Invalid RapportID

6.3. Voor KvK
Er is één uitzondering en dat is KvK. KvK geeft niet op dezelfde manier de meldingen terug. KvK maakt namelijk
gebruikt van http status codes. Voor KvK zijnde volgende meldingen gedefinieerd:
http status code

melding

beschrijving

403

Externe bron kan niet
geraadpleegd worden. De
authenticatie is mislukt.

Deze melding komt voor op het moment dat er een
verkeerde userkey is ingevuld in
‘VerzenderWachtwoord’ in het EA.

404 (status code alleen bij KvK API
Profile, KvK API Search geeft lege
lijst terug, maar wel dezelfde
melding wordt in het EX
teruggegeven.)

Er zijn geen bedrijven
gevonden die bij de
zoekopdracht horen.

Deze melding komt voor wanneer het de zoekopdracht
geen resultaten oplevert.
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Overig

Externe bron kan niet
geraadpleegd worden.

Algemene melding

Geen status code

Externe bron is niet
bereikbaar.

Deze melding komt voor op het moment dat er geen
response is ontvangen.
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7. Productie en test infrastructuur
Bronnen kunnen via het volgende nodenummer(s) geraadpleegd worden:
•
•

HDN dienstenserver test aansluitnummer: 000372
HDN dienstenserver productie aansluitnummer : 316075

Mochten hier vragen over zijn, dan vernemen wij dat graag via info@hdn.nl
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8. Aansluitprocedure HDN externe bronnen
8.1. Contracten
Partijen die gebruik willen maken van de HDN Bronservice sluiten hiervoor een overeenkomst met de bij HDN
aangesloten bron. Hierin zijn zaken vastgelegd als de kosten van de data en welke data (via HDN) geleverd wordt.
HDN faciliteert het transport van de brondata tussen dataleverancier en de afnemer (HDN lid / gebruiker). Voor
dit datatransport is HDN met haar stakeholders een bewerkersovereenkomst aangegaan. De dataleverancier is
verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, HDN is verantwoordelijk voor het transport. Alle bronnen
zijn op deze wijze ingeregeld.

8.2. Aanmeldprocedure
Onderstaand de aanmeldprocedure voor toegang tot één van de HDN bronnen.

Aansluitprocedure HDN externe bronnen
Partij
START

HDN

Partij wenst een bron
aansluiting via HDN te
realiseren. Het verzoek kan
zowel bij HDN (via
info@hdn.nl aan
Functioneel beheer) als de
bron ingediend worden.

Bron

Ontvangt verzoek per
email tot aansluiting.
Partij heeft HDN
aansluiting

Ontvangt verzoek tot
aansluiting. Partij
heeft broncontract

Heeft de partij een
HDN aansluiting?

Is er een contract met
de bron?
Nee

Procedure “realiseren HDN
aansluiting”
Neem contact op via info@hdn.nl

ja
ja

Nee

Contract en unieke referentie
opmaken/ afstemmen
(username en password) voor
de HDN berichten alsmede
facturatie vanuit de bron.
Dit in afstemming met de partij

Doorgeven
specificaties aan FB
HDN:
- aansluiting
- bronspecificatie
- etc

Einde

Partij is na de
certificering,
operationeel.

HDN ontvangt verzoek
en functioneel beheer
koppelt deze in de
poortwachter aan de
bron. Partij wordt daarna
via certificering@hdn.nl
uitgenodigd om
gecertificeerd te worden.
Er is hierbij overleg met
de bron

Figuur 9 - Aanmeldprocedure
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