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Wie zijn betrokken bij de HDN Standaard?
•

Zie overzicht rechts

Waarom deze infosessies?
We willen vanuit HDN Standaard meer pro-actief
communiceren rondom de major releases.
Hiervoor zijn verschillende redenen:
•

Meer aandacht voor de wijzigingen, leidt tot betere
(eenduidigere) implementatie

•

Eerder moment om gesprek aan te gaan over
certificering van (nieuwe) ketenafspraken

•

Input verzamelen voor optimalisaties
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Steve Bertens
sbertens@hdn.nl
06 21 46 99 56

Gerben Dambrink
gdambrink@hdn.nl
06 21 71 59 79

Patrick Lamers
plamers@hdn.nl
06 10 50 81 18

Linda Bruijntjes
lbruijntjes@hdn.nl
06 13 44 93 87

Aanspreekpunt per domein
Domein
Hypotheken

Domein
Kredieten
Domein
Verzekeren
Domein
Processen

WAT ZIT ER IN HDN20?
→ Ga naar kahoot.it
→ Pincode:
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INTRODUCTIE
Waarom HDN20?
Elk jaar in mei vindt de release van de HDN Standaard plaats.
•

In de jaarlijkse release worden nieuwe ketenafspraken geïntroduceerd die met de verschillende
werkgroepen zijn afgestemd.

•

Alle berichten die in beheer zijn gaan mee in deze release (AX, KX, LX, DA/DX, SX, OX).

•

Er is geen duale periode; de gehele markt gaat tegelijk over op de nieuwe berichtversie.

•

Omdat de impact doorgaans groot is, hanteren we
strikte tijdslijnen.

•

De nieuwe Standaard-versie waar alle leden
en gebruikers door HDN op worden gecertificeerd.
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INTRODUCTIE
Tijdens deze sessie:
•

Nemen we alle ketenafspraken door die per HDN20 gelden.

•

We bespreken de aanleiding en achtergrond van de ketenafspraak en hoe dit
doorwerkt in de berichtschema’s (voor aanbieders) en de vulling van velden (voor
gebruikers).

•

Elke ketenafspraak is reeds vastgesteld. Aanvullingen of mogelijke optimalisaties
zijn altijd welkom en kunnen we meenemen in volgende releases.

•

Elke ketenafspraak kan worden meegenomen in de certificering, maar niet alles
kan worden gecertificeerd. Input over welke onderwerpen van belang zijn en de
invulling (hoe) gecertificeerd wordt, is zeker welkom.

•

Vragen? Stel ze!
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Ketenafspraken die
waarschijnlijk
meegenomen worden in
de certificering, worden
aangemerkt met deze
ballon.

GENERIEKE WIJZIGINGEN
Overzicht
De wijzigingen die, over alle domeinen en berichten
heen, zijn doorgevoerd.
1. Actualiseren waardelijst Landen

2. Opschonen niet-gebruikte velden
3. Optimalisatie Inkomensbepaling Loondienst
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GENERIEKE WIJZIGINGEN
Actualiseren waardelijst Landen
De landenlijst wordt generiek ingezet op basis van de
Nationaliteit code (ISO Landenlijst 3166, versie 1 met
aanvullend versie 3 voor vervallen gebieden). Hierin
zijn twee aanpassingen doorgevoerd:
•

Wijzigen ‘MK Macedonië’ naar ‘MK Noord-Macedonië’;

•

Toevoegen ‘XK Kosovo’.
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GENERIEKE WIJZIGINGEN
Opschonen niet-gebruikte velden
Jaarlijks worden de velden die niet zijn gebruikt
verwijderd uit de datacatalogus. We hebben een
analyse gedaan en hieruit zijn 39 velden in de
datacatalogus AX naar voren gekomen. Deze zijn
niet meer beschikbaar per HDN20.
Verwijderen niet gebruikte velden AX
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GENERIEKE WIJZIGINGEN
Optimalisatie Inkomensbepaling Loondienst
Er zijn meerdere optimalisaties gedaan in het AXschema om IBL beter te ondersteunen.
•

11

De methodiek voor partijen die extra gegevens wensen te
ontvangen naast IBL, is gewijzigd. Dit is nu een eigen
entiteit onder IBL, hiervoor hoeft dus niet meer de entiteit
Dienstbetrekking te worden gebruikt. Het veld SVLoonJN,
dat als ‘IBL-indicator’ werd gebruikt, komt te vervallen.
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GENERIEKE WIJZIGINGEN
Optimalisatie Inkomensbepaling Loondienst
Er zijn meerdere optimalisaties gedaan in het AXschema om IBL beter te ondersteunen.
•

Met deze nieuwe methodiek is het niet meer toegestaan
om bij één hypotheekgever, naast een
InkomensbepalingLoondienst, ook een Dienstbetrekking
mee te geven – dit is bedoeld voor een inkomen
gebaseerd op werkgeversverklaring.
Op dit punt zullen
softwareleveranciers en
distributiepartijen
worden gecertificeerd.
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GENERIEKE WIJZIGINGEN
Optimalisatie Inkomensbepaling Loondienst
Er zijn meerdere optimalisaties gedaan in het AXschema om IBL beter te ondersteunen.
•
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Het veld ‘TotaalPensioenbijdrage’ heeft een duidelijkere
omschrijving gekregen.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Overzicht
De wijzigingen die, specifiek voor Hypotheken, in het
AX-bericht zijn doorgevoerd.
1. Verwijderen BSN uit aanvraagbericht

2. Aantal leningdelen ophogen van 9 naar 25
3. Actualiseren waardelijst Mutaties
4. Actualiseren waardelijst Verkoop onder voorwaarden
constructie

5. Inrichting fiscale aftrekbaarheid voor lopende leningdelen
gelijktrekken aan nieuwe leningdelen
6. Aanvullende ketenafspraak inrichting Arbeidsmarktscan
7. Inkomensverklaring Ondernemer: uitbreiding Rekenexperts

8. Inkomensverklaring Ondernemer: verwijderen BOInummer
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Verwijderen BSN uit aanvraagbericht
Naar aanleiding van de verduidelijking die de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) recentelijk heeft gegeven over
het verwerken van BSN, is in samenwerking met andere
branche-organisaties geconcludeerd dat het niet is
toegestaan voor zowel aanbieders als andere partijen in
de keten als tussenpersonen om het BSN van een klant
te verwerken in het aanvraagtraject. Om deze reden is
besloten om het veld BSN te verwijderen uit de
aanvraagberichten. Voor de AX zal dit veld vanaf HDN
20 verwijderd worden.
De verdere aanpak voor het opzetten van een eenduidig
proces voor het aanleveren van BSN, wordt in een
afzonderlijk project opgepakt.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Aantal leningdelen ophogen van 9 naar 25
Aanleiding voor deze wijziging is de behoefte om zuivere
leningdelen door te geven, waarbij de renteaftrek per
leningdeel kan worden vastgelegd. Door het splitsen van
leningdelen is in sommige gevallen 9 niet meer
voldoende, dus wordt dit per HDN20 opgehoogd naar
25. Dit geldt ook voor SX en OX-berichten.

Het staat maatschappijen vrij om zelf een beperking te
leggen op het aantal leningdelen.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Actualiseren waardelijst Mutaties
De waardelijst Mutaties wordt gebruikt om het soort
NHG melding aan te geven.
•

Verwijderen ’06 Oversluiting bij nieuwe financier’ – deze
wordt per 1-1-2020 niet meer ondersteund.

•

Toevoegen ’33 Overname SVn Starterslening’ – dit in
combinatie met het nieuwe veld AflossingSVnStarterslening
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Actualiseren waardelijst Verkoop onder
voorwaarden constructie
De waardelijst VerkoopOnderVoorwaardenConstructies
wordt gebruikt om het aan te geven welke
voorwaardenconstructie van toepassing is op de
verkoop. Deze is geactualiseerd.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Inrichting fiscale aftrekbaarheid voor lopende
leningdelen gelijktrekken aan nieuwe
leningdelen
De ketenafspraak is dat per leningdeel wordt
aangegeven in welke mate de hypotheekrente
aftrekbaar is bij de belastingdienst:
•

Wanneer de hypotheekrente van het leningdeel geheel
fiscaal aftrekbaar is bij de belasting, wordt belastingbox
‘box 1’ opgegeven. Er wordt geen ConsumptiefBedrag
meegegeven.

•

Wanneer de hypotheekrente van het leningdeel geheel niet
fiscaal aftrekbaar is, wordt belastingbox ‘box 3’ opgegeven.
Het bedrag wat niet fiscaal aftrekbaar is, wordt opgegeven
in ConsumptiefBedrag.

•

Wanneer de hypotheekrente van het leningdeel deels
fiscaal aftrekbaar is, wordt ‘box 1 / box 3’ opgegeven. Het
bedrag wat niet fiscaal aftrekbaar is, wordt opgegeven in
ConsumptiefBedrag.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Aanvullende ketenafspraak inrichting
Arbeidsmarktscan
De Arbeidsmarktscan is geïmplementeerd per HDN 19.3
(december 2019). Met HDN20 wordt de volgende
technische inregeling verplicht voor aanbieders:
•

Een conditie op het veld SoortDienstBetrekking heeft
waarde flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring
als ArbeidsmarktscanJN = J Ja;

•

Een conditionele verplichting op de entiteit
Arbeidsmarktscan: “entiteit is verplicht” als
ArbeidsmarktscanJN = J Ja”;

•

Een uitsluitende conditie op de entiteit Arbeidsmarktscan:
“voorkomens is gelijk aan 0” als
ArbeidsmarktscanJN = N Nee”;
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Inkomensverklaring Ondernemer: uitbreiding
Rekenexperts
De Inkomensverklaring Ondernemer is vervanging van
de bestaande inkomensverklaring voor ZZP’ers en is
met HDN19 geïntroduceerd.
Per HDN20 is “Interne adviseur geldgever” toegestaan
als rekenexpert (de partij die de IVO heeft opgesteld).
Deze waarde mag alleen worden opengezet in het
schema wanneer NHG dit accepteert.

21

HDN ACADEMY - INFOSESSIE HDN20

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Inkomensverklaring Ondernemer: verwijderen
BOInummer
Een Inkomensverklaring Ondernemer kent een kenmerk.
Hiervoor werd voorheen het veld BOInummer gebruikt,
maar omdat niet elke rekenexpert dit gebruikt is met
HDN 19.3 (december 2019) het generieke veld
Dossiernummer geïntroduceerd. Per HDN20 wordt
BOInummer verwijderd.
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Overzicht
De wijzigingen die in de procesberichten (OX, SX,
DA/DX) zijn doorgevoerd.
1. Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren

2. Aanscherping ketenafspraak t.a.v. het versturen van de
bevestiging van medische acceptatie e/of de polis in een
OX
3. Optimalisatie acceptatiedatum in offerte (Hypotheken)
4. Optimalisatie geldigheidsdata en verlengen van een
indicatief voorstel en/of offerte (Hypotheken)
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WIJZIGINGEN PROCESSEN

09 Levenaanvraag
ontvangen

Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Per HDN20 zijn de volgende statusberichten verplicht om te
versturen:
•

09 Levenaanvraag ontvangen

•

10 Levenaanvraag in behandeling

•

15 Gezondheidsverklaring verzonden

•

14 Gezondheidsverklaring ontvangen

•

08 Polis verzonden

•

13 Levenaanvraag niet te verwerken, zie toelichting

•

16 Levenaanvraag beëindigd, zie toelichting

HDN ACADEMY - INFOSESSIE HDN20

15 Gezondheidsverklaring
verzonden
14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

Op het verzenden van
de verplichte
statusmeldingen
worden de aanbieders
gecertificeerd.
24

10 Levenaanvraag in
behandeling

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

10 Levenaanvraag in
behandeling
15 Gezondheidsverklaring
verzonden
14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

09 Ontvangstbevestiging

Betekenis: Aanvraag is technisch goed verwerkt in het systeem van
de eerste ontvanger van de aanvraag
Ketenafspraak: Verplichte status. Iedere partij in de keten moet een
ontvangstbevestiging versturen aan de verzender. Wanneer de
aanvraag wordt doorgestuurd en hierop volgt een
ontvangstbevestiging, mag deze bevestiging niet worden
doorgestuurd wanneer dit geen functionele toegevoegde waarde
biedt voor de ontvangende partij.
Moment: binnen 15 minuten na ontvangst aanvraag in systeem

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

Frequentie: eenmaal: dus slechts 1 keer communiceren per
aanvraag naar pakket, onafhankelijk van aantal opeenvolgende
ontvangers van het LX bericht voordat deze door de aanbieder is
ontvangen.

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

10 Levenaanvraag in
behandeling
15 Gezondheidsverklaring
verzonden
14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

10 Levenaanvraag in behandeling

Betekenis: De aanvraag is ingelezen in de systemen en heeft een
kenmerk (bijv. dossier of (tijdelijk) polisnummer) gekregen.
Ketenafspraak: Verplichte status. Dit is het moment dat de
aanbieder de aanvraag in behandeling heeft genomen. De adviseur
hoeft niets te doen.
Moment: 15 minuten na het inlezen in het systeem en het
vastleggen van het kenmerk.
Frequentie: eenmaal. Wanneer een dossier opnieuw wordt
aangeleverd en een nieuw kenmerk krijgt, kan deze status
nogmaals worden verzonden.

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

10 Levenaanvraag in
behandeling

15 Gezondheidsverklaring verzonden

Betekenis: De aanbieder heeft het verzoek bij de aanvragers
gedaan om de gezondheidsverklaring(en) in te vullen.

15 Gezondheidsverklaring
verzonden

Ketenafspraak: Verplichte status. Dit is het moment dat de
aanbieder de aanvrager(s) heeft verzocht om
gezondheidsverklaringen in te vullen. De adviseur hoeft niets te
doen.

14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

Moment: 15 minuten na het versturen van het verzoek aan de
aanvrager(s).

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

Frequentie: eenmaal. Wanneer alle verzoeken aan de aanvrager(s)
zijn verzonden.

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

10 Levenaanvraag in
behandeling
15 Gezondheidsverklaring
verzonden
14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

14 Gezondheidsverklaring ontvangen

Betekenis: Alle benodigde gezondheidsverklaringen zijn ontvangen
van de aanvrager(s).
Ketenafspraak: Verplichte status. Dit is het moment dat de
aanbieder alle benodigde gezondheidsverklaringen behorende bij
de levenaanvraag heeft ontvangen. De adviseur hoeft niets te doen.
Moment: 15 minuten na ontvangst van alle benodigde ingevulde en
ondertekende gezondheidsverklaring(en).
Frequentie: eenmaal.

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

08 Polis verzonden

Betekenis: De polis voor dit dossier is verzonden.
10 Levenaanvraag in
behandeling
15 Gezondheidsverklaring
verzonden

Ketenafspraak: Verplichte status. De statusmelding wordt wanneer
het dossier akkoord is bevonden en de polis naar de aanvankelijke
verzender van de aanvraag is verzonden.

14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

Moment: binnen 15 minuten nadat de polis middels een OX-bericht
is verzonden.

08 Polis verzonden

Frequentie: eenmaal, in geval van mutaties na akkoord waardoor er
een nieuwe polis is opgemaakt en verzonden kan deze
statusmelding nogmaals worden verzonden.

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

10 Levenaanvraag in
behandeling
15 Gezondheidsverklaring
verzonden
14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

13 Levenaanvraag niet te verwerken, zie toelichting

Betekenis: Aanvraag kan niet worden ingeboekt in het systeem van
de ontvanger. Technische oorzaak, niet verbonden aan functionele
inhoud van de aanvraag.
Ketenafspraak: Verplichte status: verstuurder moet altijd antwoord
krijgen wanneer aanvraag technisch niet verwerkt kan worden.
Indien dit voorkomt bij een partij die niet de eerste maar een
volgende ontvanger (bijv. tussen Service Provider en aanbieder) is,
dan wordt niet nogmaals een SX naar de aanvrager verstuurd, maar
wel naar de laatste verstuurder van de LX.
Aanvullende ketenafspraken:
i.
in tekstregels aangeven wat fout gaat (bijv. bepaalde invoer).
ii.
in tekstregels instructie meegeven aan IM (bijv. FAQ website
aanbieder)
Moment: binnen 15 min na ontvangst van de aanvraag.
Frequentie: eenmaal

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie statusmeldingen voor Verzekeren
Betekenis, timing & frequentie per statusmelding
09 Levenaanvraag
ontvangen

16 Levenaanvraag beëindigd, zie toelichting

Betekenis: aanvraagprocedure is beëindigd.
10 Levenaanvraag in
behandeling
15 Gezondheidsverklaring
verzonden
14 Gezondheidsverklaring
ontvangen

08 Polis verzonden

13 Levenaanvraag niet te
verwerken, zie toelichting
16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting

Ketenafspraak: Verplichte status incl. toelichting waarmee
functioneel duidelijk de reden voor beëindiging wordt vermeld. De
statusmelding moet doorgestuurd worden door de tussenschakels
(portals / serviceproviders / etc). Aanvullende ketenafspraken:
i.
in tekstregels aangeven waarom wordt beëindigd
Moment: Wordt verzonden binnen 24 uur bij optreden van 1 van de
2 volgende situaties.
1. Er is een annulering van de aanvraag ontvangen, verstuurd
door de aanvankelijke verzender van de aanvraag.
2. De geldigheid van de aanvraag is verlopen.
Na ontvangst van deze status mag geen wijziging op de LX meer
verstuurd worden. Voor een wijziging in de aanvraag moet een
nieuw aanvraag worden ingediend.
Frequentie: eenmaal

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Bevestiging medische acceptatie en/of polis
per OX
Per HDN20 is het verplicht om:
•

In alle gevallen waar een bevestiging van medisch akkoord
als document wordt afgegeven, dit document in een
Offertebericht (OX) te verzenden met DocSoort
20 Acceptatiebevestiging verzekering.

•

In alle gevallen waar een polis als document wordt
afgegeven, dit document in een Offertebericht (OX) te
verzenden met DocSoort 17 Polis.

Op het verzenden van
deze documenten per
OX zullen aanbieders
worden gecertificeerd.
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie acceptatiedatum in offerte
(Hypotheken)
Er zijn partijen die het renteaanbod of het bindende
aanbod niet getekend retour hoeven te ontvangen. Om
deze reden wordt het veld
DocumentGetekendRetourJN geïntroduceerd waarin
kan worden aangegeven of de aanbieder het document
retour verwacht.
•

Als deze boolean wordt gevuld met JA, verwacht de
aanbieder het document getekend retour. En in dat geval
zal ook de acceptatiedatum verplicht gevuld moeten
worden.

•

Als deze boolean wordt gevuld met NEE, verwacht de
aanbieder het document niet getekend retour. En in dat
geval mag de acceptatiedatum niet gevuld worden.
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie geldigheidsdata en verlengen
van een indicatief voorstel en/of offerte
(Hypotheken)
Vanuit het Intermediair is meerdere keren aangegeven
dat men graag op de hoogte gehouden wil worden over
de mogelijkheden tot verlengen van een rentevoorstel /
indicatieve voorstel en/of (bindende) offerte. De velden
in het Offertebericht (OX) waren voor HDN20 niet
toereikend om deze informatie door te geven.

Met ingang van 16 mei 2020:
•

Kan alle gewenste informatie omtrent geldigheid en
mogelijke verlenging in het Offertebericht (OX)
doorgegeven worden;

•

Zullen er een nieuw Statusberichten (SX) gefaciliteerd
worden om de verlenging te bevestigen.
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie geldigheidsdata en verlengen
van een indicatief voorstel en/of offerte
(Hypotheken)
De velden rechts zijn vanaf HDN20 beschikbaar in het
OX-bericht en dienen conform ketenafspraken gevuld
te worden.

Op het verzenden van
de juiste data in de OX
zullen aanbieders
worden gecertificeerd.
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Naam veld

Ketenafspraak

Omschrijving veld

Verlenging
MogelijkJN

Als er automatisch verlengd wordt is
het antwoord JA. Als er reeds
verlengd is en verlengen is niet nog
een keer mogelijk dan is
VerlengingMogelijkJN = N Nee.
Verlenging is op dat moment niet
meer mogelijk.

Geeft aan of het
betreffende document
(indicatief voorstel /
bindende offerte) verlengd
kan worden.

VerlengingsDt

Geeft de uiterste datum
waarop de verlenging
plaats moet vinden.
Automatische
Geeft aan of het
VerlengingJN
betreffende document
automatisch verlengd
wordt.
VerlengdJN
In het geval er een automatische
Geeft aan of het
(zonder benodigde actie van de TP / betreffende document
klant) verlenging plaatsvindt
(indicatief voorstel /
mag dit veld default op JA staan.
bindende offerte)
reeds verlengd is.
UiterstePasseerDt Indien niet verlengd, is dit de uiterste Uiterste datum
passeerdatum zonder verlenging.
waarop akte gepasseerd
dient te zijn.
UiterstePasseerDt Indien er verlengd is dit dit de uiterste Uiterste datum waarop de
NaVerlenging
passeerdatum incl. de maximale
akte gepasseerd dient te
verlenging. Indien er niet verlengd
zijn na de verlenging.
kan worden mag dit veld niet
meegegeven worden.

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisatie geldigheidsdata en verlengen
van een indicatief voorstel en/of offerte
(Hypotheken)
Naast de informatie die meegegeven kan worden in
het Offertebericht wordt er ook informatie meegegeven
in 1 van de volgende Statusberichten (SX):
•

SX27 Indicatief voorstel verlengd

•

SX28 Offerte verlengd

Naam veld
Ketenafspraak
UiterstePasseerDt Uiterste passeerdatum na de
NaVerlenging
verlenging.

Deze statussen zijn verplicht in de volgende situaties:
•

Bij AutomatischeVerlenging van het indicatieve voorstel of
van de offerte: op de datum van de verlenging.

•

Bij geen AutomatischeVerlenging van het indicatieve
voorstel of van de offerte (dus n.a.v. actie van de klant):
op de datum van de verwerking van de verlenging.
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Op het verzenden van
de juiste data in de OX
zullen aanbieders
worden gecertificeerd.

Omschrijving veld
Uiterste datum waarop
akte gepasseerd dient te
zijn.

WIJZIGINGEN KREDIETEN
& VERZEKEREN
Overzicht
De wijzigingen die in voor Kredieten (KX) en Verzekeren
(LX) zijn doorgevoerd.
•

Voor Verzekeren zijn, buiten de generieke wijzigingen en de
wijzigingen t.a.v. het proces, geen specifieke wijzigingen
doorgevoerd.

•

Voor Kredieten is een hernieuwd proces geïntroduceerd.

37

HDN ACADEMY - INFOSESSIE HDN20

Hernieuwd kredietproces
Per HDN20 wordt een nieuw
proces geïntroduceerd voor het
aanvragen van kredieten. De
splitsing is gemaakt in de volgende
aanvraagsoorten:
•

Blanco krediet

•

Vooraanvraag

•

Contractaanvraag
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aam | datum

BEDANKT
ZIJN ER NOG VRAGEN?
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