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1 Inleiding 

Dit document beschrijft wat er in Adviesbox is gewijzigd vanwege de data uitwisseling die benodigd is 

om de MCD regels te ondersteunen. 

Met de nieuwe release biedt Adviesbox ondersteuning voor de nieuwe Europese wetgeving MCD. 

Hierbij is het uitgangspunt het generieke HDN schema 15.0.15. 

Dit document is geschreven met de kennis en informatie over MCD en de gewenste informatie door 

HDN leden zoals aanwezig in februari 2016.  

1.1 Wijzigingen op hoofdlijnen 

Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen aangebracht in Adviesbox.  

Er zijn nieuwe velden toegevoegd en er zijn bestaande velden in Adviesbox (bijvoorbeeld premie 

opstalverzekering) die nu worden gevuld in het HDN bericht naar de geldverstrekker, indien deze van 

toepassing zijn en ingevuld zijn door de gebruiker. gevuld indien het van toepassing en gevuld is door 

de gebruiker. In deze handleiding staat per veld uitgelegd hoe u er mee om kunt gaan.  

Op onderstaande onderdelen van Adviesbox zijn wijzigingen voor MCD doorgevoerd. 

 

 Tabblad Aanleiding 

 Tabblad Financieringsbehoefte 

 HDN aanvraag 

 HDN (rtf) print 

 Rapportage 

 Hypotheek aanvraagformulier 

 Afdruk van “overzicht financieringsbehoefte” 
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2 Tabblad Aanleiding  

Op dit tabblad zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Hierna volgt een specificatie van de onderdelen 

waar u de waardes kunt terugvinden.  

 

Het veld ‘Ontbindende voorwaarden tot’ is toegevoegd bij de overige waarde met betrekking tot de 

woning die verkocht gaat worden. 

 

 

Bij de specificatie van het aan te kopen onderpand is ook de mogelijkheid opgenomen om de 'datum 

tot' wanneer de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn op te geven.  
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3 Tabblad Financieringsbehoefte 

Op het tabblad financieringsbehoefte zijn een tweetal velden toegevoegd.  

 Bouwkundige keuringkosten 

 Royementskosten 

Bouwkundige keuringkosten 

Het veld bouwkundige keuringskosten vindt u achter de specificatiepop-up ‘Overige kosten in 

hypotheek’.  

Standaard zijn de bouwkundige keuringkosten geen eigenwoningschuld en niet eenmalig aftrekbaar. 

Afhankelijk van de situatie (als de geldverstrekker er om vraagt; bij meer dan 10% van de koopsom; of 

bij een heel oude woning) zijn ze wel aftrekbaar. U kunt als gebruiker zelf de standaard waarde 

overschrijven en aangeven dat de kosten aftrekbaar zijn.  

Royementskosten 

Het veld Royementskosten vindt u achter de specificatiepop-up ‘Overige kosten in hypotheek’. Dit veld 

is alleen van toepassing bij ‘Soort financiering = Oversluiten’.  

Let daarbij op dat deze kosten wel fiscaal behoren tot de eigenwoningschuld én dat deze eenmalig 

aftrekbaar zijn. Dit geldt uiteraard alleen als de gewenste hypotheek ook tot de eigenwoningschuld 

behoort. 
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4 HDN aanvraag 

De volgende HDN velden worden nu vanuit Adviesbox standaard gevuld als ze aanwezig zijn in het 

advies of de instellingen.   

 Internetadres tussenpersoon (Instellingen) 

 Premie serviceabonnement (Advies) 

 Woonlastenverzekering premie en looptijd (Advies) 

 Distributiekosten (Advies) 

 SV loon (Advies) 

 Premie opstalverzekering (Advies)  

 

Hierna volgt een specificatie van de onderdelen waar u de waardes kunt terugvinden.  

4.1 Premie Serviceabonnement 

Het veld ‘Termijnbedrag’ van het serviceabonnement wordt als jaarbedrag meegegeven in HDN. 

Mochten er meerdere serviceabonnementen zijn, dan worden de jaarpremies bij elkaar opgeteld en 

als totaal doorgegeven.  
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4.2 Woonlasten premie en looptijd.  

De totale premie van de woonlastenverzekering wordt per jaar meegegeven. Indien er meerdere 

verzekeringen zijn dan wordt het totaal aan premie doorgegeven. 

De looptijd van de woonlastenverzekering wordt meegegeven. Indien er meerdere verzekeringen zijn 

dan wordt de langste looptijd doorgegeven. 

Productspecifieke dekkingen en looptijden per verzekerde kunnen niet via HDN doorgegeven worden.  
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4.3 Distributiekosten 

Deze kunt u opgeven in het bestaande veld ‘Overige bemiddelingsvergoeding’. 
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4.4 SV loon 

Het berekende veld ‘Loon voor sociale verzekering’ vanuit de opgave (overzicht fiscaal) wordt 

meegegeven in het bericht aan de geldverstrekker. 

 

4.5 Opstalverzekering 

Opstalverzekeringen kunnen op meerdere manieren worden ingevuld in Adviesbox. Daarnaast is het 

in sommige gevallen mogelijk dat er een indicatieve premie wordt meegegeven om er voor te zorgen 

dat er voldoende gegevens zijn voor de (indicatieve) JKP berekening door de geldverstrekker. 

Op de volgende manieren kan er een waarde worden meegegeven in het HDN bericht:  

1. Vullen o.b.v. de premie bij schadeverzekering ‘Opstal’ of ‘Opstal/inboedel’.  

2. Indien nummer 1 niet aanwezig dan wordt de waarde zoals hij is berekend in het tabblad  

    “Nibud uitgave” ingevuld. 

3. Indien nummer 1 en 2 niet aanwezig zijn dan wordt automatisch door Adviesbox de 

    gemiddelde premie van een ‘Opstalverzekering’ op de achtergrond berekend en meegegeven  

    in het HDN- bericht. 
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Mogelijkheid 1.Vullen o.b.v. schadeverzekering 

De jaarpremie van onderstaande schadeverzekeringstypes doorgeven: 

 Opstal 

 Opstal/inboedel 

 

 

Mogelijkheid 2. Vullen o.b.v. Nibud uitgave ‘Opstalverzekering’ 

U kunt op het tabblad Nibud een eigen opgave doen van de opstapverzekeringspremie. Adviesbox zal 

dit voor HDN automatisch omzetten naar een jaarpremie. 
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Mogelijkheid 3: Automatisch Nibud uitgave ‘Opstalverzekering’ 

Om er voor te zorgen dat de in bijna alle gevallen verplichte opstalverzekering meegenomen wordt, 

zal er bij het niet zelf vullen van een premie een indicatieve premie worden meegegeven in het HDN 

bericht (berekend conform Nibud regels).  

Let op: deze functie is specifiek voor bemiddelen en HDN bedoeld. De Nibud uitgaven voor 

opstalverzekering kunnen in het tabblad gewoon op 0 blijven staan om het netto besteedbaar inkomen 

(NBI) in de gemaakte scenario’s niet te beïnvloeden.  
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5 HDN voorbeeld en print (rtf) 

In de HDN aanvraag offerte (AX) worden de meest relevante HDN velden getoond. De MCD velden 

komen dus ook terug op de preview en het rtf document. 

 

6 Hypotheekaanvraagformulier 

De print van het aanvraagformulier is ook uitgebreid met de MCD velden. 
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7 Rapportage 

In de rapporten zijn de relevante velden ook opgenomen.  

Hoofdstuk Uw gegevens 

 

 

Hoofdstuk Financieringsopzet 
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Overzicht Financieringsbehoefte 
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8 Q & A  

Q: Worden mijn eigen gemaakte rapporten ook aangepast 

A: Nee, u dient zelf uw eigen gemaakte rapportage aan te passen 

Q: Kan ik in Adviesbox zien wat het specifieke MCD proces is per geldverstrekker 

A: Nee, aan dat deel in Adviesbox is niets gewijzigd. U krijgt op uw offerteaanvraag nog steeds een 

statusbericht (SX) en een Offertebericht (OX). Binnen HDN is besloten om alleen de inhoud van het 

offertebericht te vervangen. In het OX bericht kan het wel zijn dat er in plaats van een offerte een 

renteaanbod zit. Dit kunt u zien in de bijlage die u opent. 

Q: gaat er nog meer aangepast worden in Adviesbox? 

A: Er is na 21 maart een sessie met geldverstrekkers en HDN. Daarin zullen de eerste lessons 

learned worden besproken. In oktober 2016 komt er een nieuwe generieke versie van het HDN 

bericht. De verwachting is dat daar uiteindelijk alle zaken in zullen zitten voor een optimale 

ondersteuning van het MCD proces. 

Q: Controleert Adviesbox of de aanvraag MCD proof is. 

A: Dat is niet mogelijk. Op dit moment hebben de meeste aanbieders er voor gekozen om de MCD 

velden optioneel in de aanvraag op te nemen. De komende tijd zullen we wel kijken of we een 

generieke controle kunnen invoeren.  

 

 

 


