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Bijna een half miljoen hypotheekaanvragen met een volume van meer dan 100
miljard euro gaat jaarlijks over het platform van HDN (Hypotheken Data
Netwerk). HDN is op dit moment bezig met een vernieuwing van het platform. Wat
zijn de gevolgen voor de adviseurs? De NVHP sprak met Merlyn van den Berg.

Waarom is deze aanpassing noodzakelijk? 

HDN kun je vergelijken met het wegenstelsel.
Oorspronkelijk vooral bedoeld om het verkeer van
hypotheek-, verzekerings-, en consumptief kredietdossiers
tussen adviseurs en aanbieders mogelijk te maken. In de
loop der tijd zijn er allerlei nieuwe aansluitingen ontstaan
met andere partijen en we voorzien dat HDN stakeholders
de komende jaren andere verwachtingen hebben van het
wegenstelsel. Denk aan de mogelijkheid rechtstreeks data
van externe partijen op te halen. Een veranderende markt,
veranderende wensen en eisen van de stakeholders met
daarbij een sterk toenemend aantal eisen op het gebied van
compliance, noodzaken ons het HDN- platform te
vernieuwen.

Wat merken de softwareleveranciers van deze
verbouwing? 

Verandering om te groeien naar een toekomstbestendig
HDN-platform, brengt werkzaamheden voor HDN partijen met zich mee. Om de vergelijking
met een wegenverkeersnetwerk door te trekken: de nieuwe weg is alleen berijdbaar voor
auto’s die specifiek voor deze nieuwe weg zijn aangepast. Voor de één zullen de gevolgen
ingrijpender zijn dan voor de ander, maar voor iedereen betekent dit dat er ruimte gemaakt
moet worden op de ICT-kalender. Wat de impact voor de softwareleveranciers op zowel
kosten als de inzet van ICT-ontwikkelaars is, is per partij verschillend en wordt op dit
moment onderzocht.

Wat gebeurt er als een softwareleverancier de noodzakelijke aanpassingen niet
doorvoert? 

HDN zet natuurlijk niet in 1 keer de knop om! In oktober 2017 zijn onze stakeholders al
geïnformeerd over de eisen en wensen die we aan het nieuwe platform stellen. Vervolgens
is iedereen meegenomen in de keuze voor een leverancier en de vorderingen van de bouw.
Vorig jaar zijn de specificaties van het nieuwe platform verspreid en hebben we alle partijen
gevraagd om de impact te bepalen van de wijzigingen op hun eigen systeem. Uiterlijk eind
deze maand moeten alle impactanalyses binnen zijn en maken we een planning voor de
stapsgewijze overgang. Het is de bedoeling dat de eerste partijen in het tweede kwartaal
2020 overgaan op het vernieuwde platform en dat eind april 2021 alle auto’s over de
‘nieuwe weg’ rijden. De ‘oude weg’ wordt dan afgesloten. Dat betekent dat als een kantoor
dan nog gebruik maakt van software die niet geschikt is voor het nieuwe HDN, dit kantoor
niet langer aanvragen en berichten via HDN kan versturen. Het wordt voor een dergelijk
kantoor heel lastig om nog op de gebruikelijke wijze te bemiddelen bij hypotheken en
nazorg te verlenen. Gelukkig hebben wij goede contacten met alle belangrijke

NVHP Nieuwsbrief 27

Interview Merlyn van den Berg adjunct directeur Hypotheken
Data Netwerk



25-3-2020 NVHP

https://www.flexmail.eu/m-b42098468df8d8e0af0726bdfc60c9e0829d16577bc543d4 2/2

softwareleveranciers en zijn we met elkaar aan het kijken hoe we de overgang zo goed
mogelijk en tijdig kunnen laten plaatsvinden. Toch blijft het verstandig om als adviseur zelf
met je leverancier contact te hebben en na te gaan of deze op tijd zijn software heeft
aangepast.

Verandert er door de aanpassing iets voor advieskantoren? 

Uitgangspunt is op dit moment dat het ‘nieuwe wegenstelsel’ geen veranderingen voor het
intermediair met zich meebrengt. Nadat we over zijn op het vernieuwde platform staat de
poort open naar nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen allerlei partijen nieuwe diensten aan het
intermediair ter beschikking stellen. Per saldo verwachten we dat transacties sneller gaan
verlopen en er minder administratieve werkzaamheden hoeven plaats te vinden vanuit het
financieel advieskantoor. De werkzaamheden die we nu doorvoeren zijn voorwaardelijk om
dit soort vernieuwingen mogelijk te maken.
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