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SUCCESVOLLE
3e HDN
WEI-SESSIE
Dinsdag 5 november kwamen
specialisten uit de hele financiële
keten bij elkaar om meer te horen
over de activiteiten van HDN.
En om samen te kijken waar en
wat er in 2020 beter kan. In dit
verslag een samenvatting van de
middag in de Kloosterhoeve in
Harmelen.
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HDN STANDAARD STRATEGIE 2018 – 2028: VIER PIJLERS

sĞƌďƌĞĚŝŶŐΘ
ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ

Strategie en
vernieuwing platform
Na de opening trapte Reinier van der
Heijden af met een t oelichting op de HDN
plannen voor 2020. Lees het jaarplan voor
meer info.
Belangrijk project is de vernieuwing van het
HDN platform, wat Merlyn van den Berg
nader toelichtte. Het project is in de fase
van bouw en test en in 2020 start de implementatie. Voor meer informatie over het
nieuwe platform kijk je op hdn.nl/vernieuwingplatform/
JAARPLAN 2020 > REALISATIE EN MIGRATIE ‘HET VERNIEUWDE
PLATFORM’

Uitgangspunten &
opdracht

Planning
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Scope
RFI/RFP
Instappen

Scope 1.0
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Klik hier voor de presentatie Strategie Vernieuwing Platform
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✓

Doorlopende
verbetering van de HDN
Standaard

✓

Voor een efficiënt,
generiek en eenduidig
proces

✓

Vroegtijdig aansluiten
bij vertaling van beleid
naar praktijk

✓

Verbreding van
producten en diensten

✓

Verhogen van de
bekendheid in de markt

✓

Focus verplaatsten
naar Standaard als
afsprakenstelsel

✓

✓

Een actieve,
werkgroepoverstijgende
community

Online zichtbaar maken
van het HDN
woordenboek

sĂŶůŝŶĞĂŝƌ
ŶĂĂƌ
ŵŽĚƵůĂŝƌ

ƌƵŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ

ĞŬĞŶĚŚĞŝĚ

✓

Vergroten van de
bruikbaarheid van de
Standaard als taal

✓

De leidende taxonomie
in het hypothekendomein

✓

Een begrijpelijke taal
voor externe partijen

✓

Bruikbare data die op
waarde te schatten is

✓

Overgang van lineaire
procesafhankelijkheid
naar modulaire
oplossing

✓

Ontvangende partij de
regie geven in welke
gegevens zij wensen te
ontvangen

HDN STANDAARD

Klik hier voor de presentatie HDN Standaard in 2020

HDN Standaard in 2020
De plannen voor de HDN Standaard in
2020 werden plenair bekendgemaakt door
Steve Bertens. Onder de vier pijlers
‘Verbreding & Verdieping’,
‘Bekendheid’,
‘Bruikbaarheid’ en
‘Van lineair naar modulair’ wordt volgend jaar onder andere gefocust op het
creëren van een werkgroepoverstijgende
HDN Community, die op een snelle manier
wijzigingen bespreekt met ketenpartners.
Ook investeert HDN in het online beschikbaar maken van de Standaardtaal,
de transitie naar een generiek bruikbare
taxonomie en onderzoeken we de trans
formatie richting een modulaire
Standaard. Dit allemaal natuurlijk
naast de gebruikelijke optimalisaties, die grotendeels plaatsvinden
in de HDN20 release in mei.

Demo digitaal identificeren en stukken ondertekenen
Arjen de Bake liet tijdens een demo zien hoe je je als consument op het hoogste
beveiligingsniveau digitaal kan identificeren en digitaal stukken kan ondertekenen.
Deze werkwijze staat juridisch gelijk aan de ‘natte handtekening’. Hiermee wordt
het opsturen van je kopie paspoort in het hypotheekaanvraag proces overbodig. Een
nieuwe ontwikkeling in de markt die enthousiast werd ontvangen. Nu de Proof
of Concept positief is afgerond, wil HDN begin 2020 een pilot opzetten met HDN aangesloten ketenpartijen. Geïnteresseerden voor deelname kunnen zich opgeven bij Arjen de Bake,
adebake@hdn.nl
Klik hier voor de presentatie eIDAS in de financiële dienstverlening
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Ontsluiting consumentendata:
voor een sneller
acceptatieproces
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Welke
databronnen

Waarom en
aanpak
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CA / CX
berichten

Vragen aan
Argenta/
HDN
Rollen in

dataproces
Door gebruik te maken van brondata in plaats van het
CDL’s;
toesturen van documenten verloopt een hypotheekOckto /
IWize
aanvraag een stuk soepeler. De geldverstrekkers valiKlik hier voor de presentatie
Ontsluiten consumentendata
deren gegevens uit de hypotheekaanvraag met behulp
van brondata die zij van een consumentendataleverancier (bijvoorbeeld Ockto of Iwize)
verkrijgen. Voor de consument en adviseur levert dit een betere ervaring op, omdat zij
minder bewijstukken hoeven aan te leveren en het gehele proces sneller verloopt.

Sinds de succesvol afgeronde pilot begin dit jaar is het mogelijk bij een hypotheekaanvraag
de gegevens van het UWV en de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) via Ockto te ontsluiten. Hiermee is het handmatig aanleveren van een werkgeversverklaring in veel gevallen niet
nodig en hoeft de adviseur ook niet langer het IBL toetsinkomen vast te stellen.
Inmiddels hoef je ook het pensioenoverzicht niet langer handmatig aan te
leveren. Binnenkort komen ook consumentendata van de Basisregistratie
Personen, de Belastingdienst (vooraf ingevulde aangifte) en gegevens
over eventuele studieschulden (DUO) digitaal beschikbaar voor een
hypotheekaanvraag. Voor vragen kan je terecht bij Nol Florie, nflorie@hdn.nl

Klantprofiel Index:
doelgroepanalyse
op basis van machine
learning
Tijdens deze workshop kregen de deel
nemers een demo van tien nieuwe klantprofielen die de oude indeling van starters,
doorstromers en oversluiters vervangt.
HDN heeft deze profielen samen met
vertegenwoordigers uit de hypotheekketen
ontwikkeld door gebruik van machine
learning technieken en deze samengebracht in de Klantprofiel Index. Voortaan
kunnen hypotheekverstrekkers met behulp
van de Index hun doelgroepen en marktpositie grondiger analyseren en producten
ontwikkelen die beter aansluiten bij hun
Klik hier voor de presentatie Klantprofiel Index
doelgroep.

Datakwaliteit:
een standaard
voor metadata?
Tijdens de eerste workshopronde kwam
onder leiding van Burny Verbeek datakwali
teit aan de orde. HDN als “point of trust”
wil graag inzicht geven in de herkomst
van data, ook wanneer hier een aggregator tussen zit. Duidelijk uit deze sessie
werd dat deelnemers ook unaniem vinden
dat HDN een rol speelt in het leveren van
kwalitatief goede data. Er werd een start
gemaakt met een overzicht van meta-data
die kan helpen bij het inschatten van de
betrouwbaarheid van data: een bijsluiter.
Met het leveren van deze informatie
wordt data sneller bruikbaar in het
acceptatieproces. Klik hier voor de presentatie Datakwaliteit
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Inkomensbepaling
Loondienst (IBL):
waar staan we nu?
Tijdens de tweede workshopronde gaven
Rob van Slooten en Patrick Lamers een
update over de Inkomensbepaling Loondienst. Hierin meer over welke partijen op dit
moment deelnemen, waarom je gebruik zou
willen maken van IBL en hoe IBL nu precies
werkt. Tijdens de sessie werd duidelijk dat
de deelnemers de nieuwe methodiek voor
mensen in loondienst ook een beter, sneller
en betrouwbaarder alternatief vinden dan
de tot nu toe gebruikte werkgeversverklaring. Het UWV verzekeringsbericht is de
informatiebron, maar het zijn de rekenregels
die hierop toegepast worden die de Inkomensbepaling Loondienst mogelijk maken.
Per 1 januari 2020 komt er een aanpassing
voor de rekenregels Inkomensbepaling
Loondienst. Om de bekendheid rond de
werkwijze te vergroten, verschijnt binnenkort een uitlegvideo voor adviseurs (van
de red. de uitlegvideo is inmiddels gepubliceerd). T
 ijdens de sessie werd verzocht om
een nieuwe button voor op websites en in
adviespakketten. Deze vraag is opgepakt en
we hebben een
nieuwe button
die binnenkort
wordt verspreid.
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Klik hier voor de presentatie Inkomensbepaling Loondienst

Intermediair

IA/IX
berichten

Waarom en
aanpak
CASE
AEGON
MX
berichten
Klik hier voor de presentatie
Presentatie hypotheken in beheer

Hypotheken in beheer:
data delen (IA/IX)
Wat zou het mooi zijn als je als adviseur relevante recente hypotheekinformatie vanuit
de backoffices van geldverstrekkers kon gebruiken voor je advies. Dankzij de pilotgroep
Aegon, CMIS en Faster Forward komen deze
berichten begin volgend jaar beschikbaar
en kunnen andere ketenpartijen aansluiten.
Tijdens de WEI-sessie bleek dat er veel
vraag is naar deze nieuwe functionaliteit.
Daarom is op 12 december van 10:00-12:00
een info sessie gepland bij HDN. Voor vragen
of aanmelden voor de infosessie kan je
terecht bij Nol Florie, nflorie@hdn.nl

Dataminimalisatie
Deze werksessie begon met een uitleg over
de reden waarom dataminimalisatie van
belang is bij data-uitwisselingen in de keten.
Na toelichting over wat de wetgever hiermee voor ogen heeft, gaf Burny Verbeek
aan welke rol HDN heeft bij het realiseren
van dataminimalisatie. Uit de sessie bleek
duidelijk dat de aanwezigen het volmondig
eens waren met de stelling dat HDN een rol
speelt in het faciliteren van dataminimalisatie
voor de keten en de voorgestelde methodiek van datafiltering werd ook omarmt!
Klik hier voor de presentatie Dataminimalisatie
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Ontslag hoofdelijke a ansprakelijkheid
Bij de vorige WEI-sessie kreeg het onderwerp ‘Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ vanuit
de adviseurs de hoogste prioriteit in optimalisatiewensen. Tijdens deze workshop is, onder
leiding van Steve Bertens en Patrick Lamers, gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om
dit proces in HDN te faciliteren. Er is gestart
met inventariseren welke gegevens er nodig zijn
om een OHA aan te vragen. Of de uiteindelijke oplossing in de AX (aanvraagbericht)
of de MX (mutatiebericht) moet worden
gevonden of in een combinatie, is nog open
voor discussie. Wel is een grote wens om dit
proces aan te sluiten op de uitwisseling van
dossiergegevens, een reeds lopend project
dat eerder in de plenaire zaal ter sprake
Klik hier voor de presentatie Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
kwam.
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Certificeren in 2020
In de laatste workshopronde legden Gerben
Dambrink, André Kinnegin en Linda Bruijntjes
(samen met Vidjay Prahladsingh, het certificeringsteam) uit wát HDN precies certificeert: namelijk de HDN Standaard, inclusief de ketenafspraken. Ook werd toegelicht waarom er wordt gecertificeerd en op welke wijze.
Vanuit de deelnemers van de workshop kwam o.a. de terugkoppeling dat men vindt dat
de consequenties van het niet voldoen aan de ketenafspraken strenger zouden mogen zijn.
Daarnaast zou een live dashboard met certificeringspunten benaderbaar moeten worden
voor de deelnemers, zodat certificeren niet een ‘momentopname’ is maar een constante
monitoring van het ketenproces wordt. Deze ideeën worden in de werkgroep certificeren
Klik hier voor de presentatie Certificeren 2020
verder opgepakt.

Tot
ziens

Enthousiaste reacties
Na de workshops kwamen alle deelnemers nog even plenair samen voor een
korte wrap-up. HDN bedankt alle deelnemers aan de WEI-sessie voor hun
aanwezigheid en waardevolle input. Aan de hand van de uitkomsten gaat het
HDN team verder met de ontwikkeling van de standaard en verbeteren van
de efficiency in de keten.
Op onze uitnodiging aan de deelnemers van de WEI-sessie om aan te geven
wat zij vonden van de bijeenkomst kregen we een respons van bijna 40%.
Dank daarvoor. Vooral de uitgebreide HDN informatie, de positieve sfeer
en verzorging werd geroemd. We kregen zelfs meerdere keren het verzoek
om de WEI-sessie 2x per jaar te organiseren. Natuurlijk waren er ook punten
ter verbetering. Denk aan een betere parkeergelegenheid, voortaan een
inschrijfbevestiging en tijdens workshops meer ruimte voor interactie.

Op naar de volgende WEI-sessie!
Volgend jaar organiseren we zeker weer een WEI-sessie, dat staat vast.
Zodra datum en plaats bekend zijn laten we het weten!
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