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AFSPRAKEN TIJDENS DIT WEBINAR
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•

Graag je microfoon uitzetten tijdens het webinar.

•

We zijn benieuwd naar vragen en opmerkingen. Wil je mondeling een vraag
stellen? Steek dan je hand op.

•

Je kunt ook in de chat je vragen stellen. Deze zullen we zoveel mogelijk
mondeling proberen te beantwoorden.

•

De slides worden na afloop per mail nagestuurd samen met een Q&A over
de gestelde vragen tijdens beide sessies.

•

Dit webinar wordt opgenomen inclusief de presentatie en de mondelinge
toelichting. Ook vragen die worden gesteld, worden hierin meegenomen.
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Steve Bertens
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•

Pro-actief informeren van de markt

•

Extra consultatiemoment

Patrick Lamers

•

Input verzamelen voor certificering

plamers@hdn.nl

Ronald van der Have
rvanderhave@hdn.nl
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INTRODUCTIE
Een kleine introductie van de afkortingen…

AX

Mutatiebericht voor
Hypotheken

MX

WX

Waarborgbericht voor
Bankgaranties
Hypotheek, krediet &
levenaanvraagbericht.

KX

LX

Offertebericht

Documentaanvraag en
documentbericht

DA /
DX

OX

Statusbericht

SX

HDN Centrale Datacatalogus (CDC)
Het HDN ‘woordenboek’ waar alle berichten uit zijn opgebouwd

INTRODUCTIE
Een kleine introductie van de Standaard…

Ketenafspraken

HDN
Community

Domein
Hypotheken

AX

Domein
Kredieten
Domein
Verzekeren
Domein
Processen

ONDERSTEUND PROCES?

WG
Hypotheken

Het aanvragen van of het verzoek doen tot een mutatie
van een een hypotheek

KX

WG
Kredieten

Het aanvragen van een krediet

LX

WG
Verzekeren

Het aanvragen van een verzekeringsproduct

WG
Processen

De vervolgprocessen na het indienen van de aanvraag:
statusberichten, offerte & document-uitwisseling

DA /
DX

MX

OX

SX

HDN Centrale Datacatalogus (CDC)
Het HDN ‘woordenboek’ waar alle berichten uit zijn opgebouwd

INTRODUCTIE
Waarom HDN22?
Elk jaar in mei vindt de release van de HDN Standaard plaats.
•

In de jaarlijkse release worden wijzigingen in de HDN Standaard geïntroduceerd die met de verschillende
werkgroepen zijn afgestemd.

•

Alle berichten die in beheer zijn gaan mee in deze release (AX, KX, LX, MX, DA/DX, SX, OX) plus één
nieuw bericht dat in beheer wordt genomen (WX).

•

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. Deze zijn te raadplegen via hdn.nl.

•

De nieuwe Standaard-versie waar alle leden
en gebruikers door HDN op worden gecertificeerd.
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INTRODUCTIE
HDN
Community

Hoe is de release tot stand gekomen?
Om de scope van de release te bepalen hebben we dit
jaar een aantal stappen gevolgd:
→ We hebben een verzameling gemaakt van mogelijke
verbeterpunten op basis van de nog niet gerealiseerde
punten op de backlog na HDN21;

→ Deze zijn in juni tijdens de meet-ups besproken; op basis
hiervan zijn een aantal onderwerpen verder uitgewerkt met
de community en voorgelegd aan de werkgroepen;
→ Onderwerpen die te groot leken voor nu (ook ivm de
migratie naar het nieuwe platform) zijn geparkeerd;
→ Dit alles is aangevuld met ingediende wijzigingsvoorstellen,
door HDN geconstateerde optimalisatiemogelijkheden en
reguliere onderhoudsactiviteiten.
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Domein
Hypotheken

AX

Domein
Kredieten

KX

WG
Kredieten

Domein
Verzekeren

LX

WG
Verzekeren

Domein
Processen

DA /
DX

WG
Hypotheken

MX

OX

SX

WG
Processen

INTRODUCTIE
Tijdens deze sessie:
•

Nemen we alle wijzigingen door die per HDN22 gelden.

•

We bespreken de aanleiding en achtergrond en de inhoud van de wijziging die
zal plaatsvinden.

•

Een deel van de wijzigingen is nog niet definitief geaccordeerd door de
werkgroep. Dit zal worden aangegeven.

•

Aanvullingen of mogelijke optimalisaties zijn welkom.

•

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

•

Vragen? Stel ze!
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Overzicht
De wijzigingen die, specifiek voor Hypotheken, in het
aanvraagbericht (AX) en eventueel mutatiebericht (MX)
zijn doorgevoerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aanpassing definitie Oorspronkelijke Lening
Verwijdering verplichting LegitimatieNr
Optimalisatie verbouwingskosten en EBV/EBB
Aanpassing definitie HypotheekBedrag
Opschoning niet gebruikte velden*
Definitie Marktwaarde na afkoop erfpacht*
Generieke inrichting uitvraag studielening*
Splitsing kinder- en partneralimentatie
Variabel inkomen doorgeven op jaarbasis
Verzameling kleinere optimalisaties AX
Aanpassing definitie FiscaleWoonstaat*

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Hypotheken

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Aanpassing definitie Oorspronkelijke Lening
Met de splitsing van verplichtingen in HDN21 is de
entiteit GeregistreerdeLening ontstaan die wordt
gebruikt voor alle (BKR-)kredietsoorten. Hierin zit ook
het veld OospronkelijkeLening, dat niet van toepassing
is bij een doorlopend krediet. Partijen geven aan dat ze,
bij een doorlopend krediet, dus ook geen
OorspronkelijkeLening willen ontvangen maar alleen
LimietDoorlopendKrediet.
► Een doorlopend krediet kenmerkt zich doordat er een
afgesproken opnamelimiet is, maar geen “oorspronkelijk
leenbedrag”.

Wijzigingen
• De definitie van het veld OorspronkelijkeLening wordt
aangepast:
•

Het oorspronkelijke bedrag van de lopende lening.
Wanneer sprake is van een doorlopend krediet dient niet
dit veld te worden gevuld maar het veld
LimietDoorlopendKrediet.

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Verwijdering verplichting LegitimatieNr
Op dit moment zit er een conditionele verplichting op het
veld LegitimatieNr die ervoor zorgt dat, als aangegeven
is met welke soort legtimatie de hypotheekgever zich
gaat identificeren, dat dan ook een documentnummer
(LegitimatieNr) moet worden ingevuld. Echter, er zijn
partijen die altijd willen weten met welk soort
legitimatiebewijs de hypotheekgever zich gaat
identificeren (en dus een verplichting op dit veld leggen)
maar die dan géén legitimatienr in de AX hoeven te
ontvangen, b.v. omdat ze dit wel uit het uiteindelijke
bewijsstuk halen.
Wijzigingen
• De volgende conditie wordt verwijderd:
•

LegitimatieNr is verplicht Als LegitimatieSoort heeft
waarde (Europese identiteitskaart, Paspoort, Rijbewijs,
Visum).

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Optimalisatie verbouwingskosten en EBV/EBB (1)
Er zijn een aantal constateringen gedaan omtrent het
doorgeven van verbouwingskosten en EBV:
• Gegevens zijn soms conflicterend;
► Bijvoorbeeld onderpandtype ‘bestaand
verbouw’ zonder opgave van verbouwingskosten
of EBV.
.

• De conditie op VerbouwingsKosten komt niet meer
overeen met de ketenafspraak dat EBV gesplitst moet
worden doorgegeven;
► Nu wordt verbouwingskosten altijd verplicht
bij onderpandtype ‘bestaand verbouw’ terwijl er
ook uitsluitend sprake kan zijn van EBV.
.

• De velden EBV en EBB kennen nog geen conditionele
verplichting, terwijl dit met de introductie van het veld
VerduurzamingToepassen wel mogelijk is.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Optimalisatie verbouwingskosten en EBV/EBB (2)
Wijzigingen
• Aanpassing conditie op VerbouwingsKosten:
•

VerbouwingsKosten is verplicht als Onderpand heeft waarde
'bestaand verbouw' EN VerduurzamingToepassen heeft
waarde '01 Nee’

• Toevoeging conditie op BedragKwaliteitsverbeteringEBV:
•

BedragKwaliteitsverbeteringEBV is verplicht als
VerduurzamingToepassen heeft waarde '02 Ja, met EBV' of
'04 Ja, met EBV en EBB'

• Toevoeging conditie op BedragKwaliteitsverbeteringEBB:
•
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BedragKwaliteitsverbeteringEBB is verplicht als
VerduurzamingToepassen heeft waarde '03 Ja, met EBB' of
'04 Ja, met EBV en EBB'
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Aanpassing definitie HypotheekBedrag
Sinds HDN21 is er één methodiek voor het doorgeven
van het nodig overbruggingsbedrag: via HuidigObject.
Hierdoor dient het niet meer als afzonderlijk leningdeel
te worden opgegeven. Momenteel kennen we het veld
HypotheekBedrag, dat een som is van de opgegeven
leningdelen. We zien echter in sommige gevallen nog
dat bij het hypotheekbedrag de overbrugging wordt
opgeteld. Dit is niet de bedoeling en willen we expliciet
maken in de definitie.
Wijziging
• Aanpassing van de definitie van het veld
HypotheekBedrag:
•
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Hoogte bedrag van de totale hypotheek (som
leningdelen), exclusief overbrugging.
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Opschoning niet gebruikte velden
Zoals elk jaar zijn er velden onderzocht die niet of weinig
worden gebruikt. De volgende velden zullen worden
opgeschoond uit de AX.
•

Notaris/NotarisNummer

•

FinancieleDekking/PremieDepot

•

Hypotheekgever/FailissementJN*

•

Hypotheekgever/Identificatie/fINC*

•

Lening/GeldigOfferteMnd*

Volg de discussie via Basecamp

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Hypotheken
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Definitie Marktwaarde na afkoop erfpacht*
Het voorstel is om in lijn met de aanpassing van de NHG
webservice de definitie van het veld
MarktWaardeNaVerb aan te passen, zodat dit ook de
marktwaarde na afkoop van de erfpacht kan bevatten.
Volg de discussie via Basecamp

Generieke inrichting uitvraag studielening*
De werkgroep Hypotheken onderzoekt de benodigde
aanpassingen in het kader van het uitvragen van de
studielening.
Volg de discussie via Basecamp

* = nog ter bespreking bij de werkgroep Hypotheken
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WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Splitsing kinder- en partneralimentatie
Binnen de HDN Standaard heeft bij “overige inkomsten”
een splitsing plaatsgevonden tussen kinder- en
partneralimentatie. Dit onderscheid is binnen het
kredietproces van belang en wordt overgenomen binnen
Hypotheken (AX en MX).
Wijziging
• In de AX / MX wordt in de waardelijst
SoortOverigeInkomstentype de volgende waarde
geschrapt:
•

01 Alimentatie

• De volgende waardes zullen worden toegevoegd:
•

06 Partneralimentatie

•

07 Kinderalimentatie

• Partijen die b.v. geen inkomsten uit kinderalimentatie
wensen te ontvangen, kunnen deze waarde
conditioneel uitsluiten.

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Variabel inkomen doorgeven op jaarbasis
Momenteel bestaat er één mogelijkheid om variabel
inkomen mee te geven; binnen het veld
BrutoJaarInkVariabel. Er zijn maatschappijen die
wensen de variabele inkomsten gesplitst over de laatste
3 jaren te ontvangen zodat hierover het gemiddelde kan
worden berekend.
Wijzigingen
• Toevoegen van 3 maatschappijspecifieke velden:
•

BrutoJaarInkVariabel1jr

•

BrutoJaarInkVariabel2jr

•

BrutoJaarInkVariabel3jr

• Hiernaast aanpassing van de definitie van
BrutoJaarInkVariabel:
•

Het variabele inkomen zonder structurele componenten
exclusief provisie, onregelmatigheidstoeslag, overwerk
en vaste eindejaarsuitkering en dergelijke conform de
werkgeversverklaring.

Let op: er volgt nog een aanvullende ketenafspraak over de verhouding
tussen BrutoJaarInkVariabel en de drie losse velden

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Verzameling kleinere optimalisaties AX
Er is een aantal aanvullende condities geplaatst in het
generieke AX-bericht om ‘onlogische’ vulling van velden
te voorkomen.
•

HuidigObject: VerkochtJN is nee als TeVerkopen is nee

•

(Huidig)Object: HuurovereenkomstJN
verplicht als CodeVerhuur = 02 / 03 / 04 / 05

•

(Huidig)Object: HuurovereenkomstIngangsDt
verplicht als HuurovereenkomstJN is ja

•

Object: SubsidieRegelingBedrag
verplicht als SubsidieRegeling = 01 / 02

•

Object: Verplichte velden als Mutatie = 'Afkoop erfpacht’

•

Object: AfkoopErfgenamen verplicht als Mutatie =
'Verwerving uit onverdeelde boedel’

•

Object: AfkoopExPartner verplicht als Mutatie =
'Echtscheiding'

WIJZIGINGEN HYPOTHEKEN
Aanpassing definitie FiscaleWoonstaat*
Er is een fout geconstateerd in de omschrijving van de
entiteit FiscaleWoonstaat. Deze moet worden hersteld.

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Hypotheken

PAUZE!
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WIJZIGINGEN KREDIETEN
Overzicht
De wijzigingen die in voor Kredieten (KX) zijn
doorgevoerd.
1. Aanpassing definitie Oorspronkelijke Lening
2. Variabel inkomen doorgeven op jaarbasis
3. Verzameling kleinere optimalisaties KX
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WIJZIGINGEN KREDIETEN
Aanpassing definitie Oorspronkelijke Lening
Met de splitsing van verplichtingen in HDN21 is de
entiteit GeregistreerdeLening ontstaan die wordt
gebruikt voor alle (BKR-)kredietsoorten. Hierin zit ook
het veld OospronkelijkeLening, dat niet van toepassing
is bij een doorlopend krediet. Partijen geven aan dat ze,
bij een doorlopend krediet, dus ook geen
OorspronkelijkeLening willen ontvangen maar alleen
LimietDoorlopendKrediet.
► Een doorlopend krediet kenmerkt zich doordat er een
afgesproken opnamelimiet is, maar geen “oorspronkelijk
leenbedrag”.

Wijzigingen
• De definitie van het veld OorspronkelijkeLening wordt
aangepast:
•

Het oorspronkelijke bedrag van de lopende lening.
Wanneer sprake is van een doorlopend krediet dient niet
dit veld te worden gevuld maar het veld
LimietDoorlopendKrediet.

WIJZIGINGEN KREDIETEN
Variabel inkomen doorgeven op jaarbasis
Momenteel bestaat er één mogelijkheid om variabel
inkomen mee te geven; binnen het veld
BrutoJaarInkVariabel. Er zijn maatschappijen die
wensen de variabele inkomsten gesplitst over de laatste
3 jaren te ontvangen zodat hierover het gemiddelde kan
worden berekend.
Wijzigingen
• Toevoegen van 3 maatschappijspecifieke velden:
•

BrutoJaarInkVariabel1jr

•

BrutoJaarInkVariabel2jr

•

BrutoJaarInkVariabel3jr

• Hiernaast aanpassing van de definitie van
BrutoJaarInkVariabel:
•

Het variabele inkomen zonder structurele componenten
exclusief provisie, onregelmatigheidstoeslag, overwerk
en vaste eindejaarsuitkering en dergelijke conform de
werkgeversverklaring.

Let op: er volgt nog een aanvullende ketenafspraak over de verhouding
tussen BrutoJaarInkVariabel en de drie losse velden

WIJZIGINGEN KREDIETEN
Verzameling kleinere optimalisaties KX
Er is een aantal aanvullende condities geplaatst in het
generieke KX-bericht om ‘onlogische’ vulling van velden
te voorkomen.
•

HuidigObject: VerkochtJN is nee als TeVerkopen is nee

•

DienstBetrekking/BrutoJaarSalaris is groter dan 0.00

•

Uitkering/BrutoJaarUitkering is groter dan 0.00

•

Overige/BrutoJaarBedragOverigeInkomsten is groter
dan 0.00

•

GeregistreerdeLening & OverigeLening:
LopendeLeningInlossenJN verplicht als
LeningLopendJN is ja

WIJZIGINGEN VERZEKEREN
Overzicht
De wijzigingen die in voor Verzekeren (LX) zijn
doorgevoerd.
1.
2.
3.
4.

Aanpassing definitie HypotheekBedrag
Uitbreiding beroepen*
Verduidelijking lopende polissen*
Verzameling kleinere optimalisaties LX

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Verzekeren
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WIJZIGINGEN VERZEKEREN
Aanpassing definitie HypotheekBedrag
Momenteel kennen we het veld HypotheekBedrag, dat
een som is van de opgegeven leningdelen. We zien
echter in sommige gevallen nog dat bij het
hypotheekbedrag de overbrugging wordt opgeteld. Dit is
niet de bedoeling en willen we expliciet maken in de
definitie.
Wijziging
• Aanpassing van de definitie van het veld
HypotheekBedrag:
•

29

Hoogte bedrag van de totale hypotheek (som
leningdelen), exclusief overbrugging.
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WIJZIGINGEN VERZEKEREN
Uitbreiding beroepen*
Het voorstel is om in de keuzelijst beroepen
(BeroepType) een ‘vrije’ categorie toe te voegen, die
gekozen kan worden als het beroep niet bij één van de
bestaande categorieën kan worden ingedeeld. Dit kan
gekoppeld worden aan het vrije tekstveld
BeroepFunctie.

Verduidelijking lopende polissen*
Het voorstel is om een verduidelijking aan te brengen in
het onderscheid tussen:
•

een lopende polis die wordt overgesloten in een nieuwe
aanvraag;

•

een mutatie op een bestaande polis;

•

het opgeven van andere lopende verzekeringen.

* = nog ter bespreking bij de werkgroep Verzekeren
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WIJZIGINGEN VERZEKEREN
Verzameling kleinere optimalisaties LX
Er is een aantal aanvullende condities geplaatst in het
generieke LX-bericht om ‘onlogische’ vulling van velden
te voorkomen.
•

ORV: PercentageAnnuiteit is verplicht als
CodeUitkering = annuitair dalend

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Overzicht
De wijzigingen die in de procesberichten - Offertebericht
(OX), Statusbericht (SX), DocumentAanvraagbericht
(DA) en Documentbericht (DX) zijn doorgevoerd.
1. Toevoeging DocumentStatusDt en DocumentStatusTijd
voor StatusKetenPartij
2. Statusflow Kredieten
3. Optimalisaties statusmeldingen Verzekeren*
4. Benoemen eindstatus bij inhoudelijk afgewezen dossiers
Hypotheken*
5. Nieuwe SX code voor brondata*

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Processen
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Toevoeging DocumentStatusDt en
DocumentStatusTijd voor StatusKetenPartij
Binnen het DA/DX verkeer zijn er voor ketenpartijen
(zoals Service Providers) net als voor Geldverstrekkers
mogelijkheden om documentstatussen mee te geven.
Echter, in tegenstelling tot de mogelijkheden voor
Geldverstrekkers, is het voor ketenpartijen niet mogelijk
om mee te geven op welk moment de status van het
document is aangepast.
Wijziging
• In zowel het DA- als het DX-bericht worden de
volgende velden optioneel toegevoegd onder
DocumentKenmerk/StatusKetenPartij:

33

•

DocumentStatusDt

•

DocumentStatusTijd
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Statusflow Kredieten
Voor Verzekeren en Hypotheken is reeds een
uitgebreide ketenafspraak over verplichte
statusmeldingen, maar voor Kredieten ontbrak deze. Om
hierin eenduidigheid aan te brengen is een eerste
afspraak gemaakt over de happy flow bestaande uit 2
verplichte statussen en 2 mogelijke uitzonderingen.

Wijziging
• Er worden afspraken gemaakt over betekenis,
ketenafspraak, moment en frequentie van de
volgende statusberichten:
•

01 Kredietaanvraag ontvangen

•

08 Dossier finaal akkoord

•

03 Kredietaanvraag niet te verwerken, zie toelichting

•

05 Kredietaanvraag afgewezen

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Optimalisaties statusmeldingen Verzekeren
Er worden een aantal toevoegingen gedaan aan de
bestaande ketenafspraak over statusmeldingen in het
LX-proces, om de eenduidigheid te vergroten.
Wijziging
• De volgende aanvullingen worden gedaan:
•

‘SX08 Polis verzonden’: expliciet benoemen als
eindstatus

•

‘SX01 Offertermijn verloopt’: wordt verwijderd

•

‘SX16 Levenaanvraag beëindigd, zie toelichting’:
tekstregels worden verplicht (afgedwongen in het
schema)

•

Verduidelijking onderscheid tussen ‘SX12
Levenaanvraag afgewezen’, ‘SX13 Levenaanvraag niet
te verwerken, zie toelichting’ en ‘SX16 Levenaanvraag
beëindigd, zie toelichting’*

* = nog ter bespreking bij de werkgroep Verzekeren

WIJZIGINGEN PROCESSEN
Benoemen eindstatus bij inhoudelijk
afgewezen dossiers Hypotheken*
In situaties waarin een dossier inhoudelijk wordt
afgewezen (SX 11 Offerteaanvraag afgewezen) is er
feitelijk geen eindstatus gedefinieerd omdat niet in de
ketenafspraak expliciet is gemaakt dat SX 16 hierna als
eindstatus mag worden verzonden.
Wijziging
• Er zal een verduidelijking komen op de ketenafspraak
bij Hypotheken t.a.v. het beëindigen van een dossier
(SX16) nadat deze inhoudelijk is afgewezen (SX11).
Volg de discussie via Basecamp

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Processen
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WIJZIGINGEN PROCESSEN
Nieuwe SX code voor brondata*
In geval van documenten die via een bron zijn of worden
opgevraagd, zien we in de praktijk toch dat er DX
berichten worden verstuurd. HDN onderzoekt of indien
dit zich voordoet, er een SX bericht terug worden
gestuurd.
Wijziging
• Er zal een nieuwe status worden geïntroduceerd die
in reactie kan worden gestuurd op een DX die niet
verwerkt kan worden, bijvoorbeeld omdat het
document reeds via een bron is opgevraagd.
Volg de discussie via Basecamp

* = nog onder voorbehoud van akkoord werkgroep Processen
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NIEUW: BANKGARANTIES
Bankgaranties via HDN
Met HDN22 wordt het WX-bericht in beheer genomen.
Dit betekent dat het bericht vanaf dat moment door de
gehele markt in gebruik genomen kan worden en mee
zal gaan in het reguliere onderhoud van de HDN
Standaard.
Het bankgarantieproces is momenteel beschikbaar voor:
•

Het aanvragen van individuele bankgaranties bij
Nationale Waarborg;

•

De klantbevestiging kan getekend worden via het
digitale proces van NWB of via DA/DX;

•

Eventueel aanvullend documentenverkeer verloopt met
bestaande DA/DX flow;

•

Statussen worden gecommuniceerd in SX-berichten;

•

De getekende bankgarantie wordt retour ontvangen via
een OX-bericht.

IMPLEMENTATIE EN
TIJDSLIJNEN
• Alle wijzigingen zijn momenteel nog in concept;
pas op 27 januari wordt de scope definitief.
• Op die datum worden ook alle generieke
berichtschema’s gepubliceerd.
• Maatschappijen hebben 4 weken voor de opbouw
van hun schema.
• Op 24 maart worden alle maatschappijspecifieke
schema’s (AX/KX/LX) gepubliceerd.
• De freezeperiode (en testperiode) start op 21 april
maatschappijspecifieke schema’s kunnen op
verzoek eerder beschikbaar worden gemaakt op
test.
• Op 21 mei (zaterdagnacht) gaat HDN22 live.
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