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Over de Brondata Monitor
Steeds meer advieskantoren en hypotheekverstrekkers werken met brondata. Sommigen 
doen dit bij een aantal stappen in het advies- en acceptatieproces, anderen gaan volledig 
geautomatiseerd te werk. Maar wat is nu het gemiddelde in de hypotheekmarkt? Hoe staat 
de sector er in het algemeen voor? Dat hebben we voor je uitgezocht. 

We ondervroegen 333 personen werkzaam bij advieskantoren en hypotheekverstrekkers 
over hun ervaringen met brondata en hun verwachtingen voor 2022. Met de uitkomsten 
van het onderzoek willen we je inzicht bieden in de huidige situatie van jouw organisatie.

Zijn jullie ‘on par’ met de markt, of hebben jullie juist een inhaalslag te maken? Met de 
steeds grotere focus op het veilig delen van gegevens én de betrouwbaarheid van die 
gegevens wordt het namelijk steeds belangrijker te weten waar je nog werk te doen hebt. 
Niet alleen om de huidige benodigde gegevens te verzamelen, maar ook om financiële  
situaties steeds beter te kunnen beoordelen door maatwerk te leveren op basis van de 
juiste data. 

Veel leesplezier! 

Gert Vasse
Account Director bij Ockto

In dit rapport:

• De nieuwe norm voor hypotheekacceptatie
• De 5 brondata niveaus
• Uitslagen Brondata Monitor
• Acceptatie door hypotheekverstrekkers
• Ockto’s kijk op de uitkomsten
• Maatwerk leveren met brondata
• Over de Ockto Brondata Service (OBS)
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Hypotheekacceptatie is een complex traject. En dat is niet zonder 
reden. Voordat klanten hun handtekening zetten onder zoiets belang-
rijks als een nieuwe hypotheek, moeten alle partijen er immers zeker 
van zijn dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Achtergrond brondata

nieuwe manier om persoonsgegevens voor hypotheekaan-
vragen te verwerken en stroomlijnen, die door veel hypotheek-
advieskantoren en hypotheekverstrekkers wordt omarmd. 

Deze nieuwe manier is gebaseerd op het gebruik van brondata. Dit 
staat voor gegevens die rechtstreeks bij officiële bronnen worden opge-
haald. Voorbeelden van bronnen zijn het UWV, Mijnpensioenoverzicht en 
DUO. Doordat je gegevens direct opvraagt uit de officiële bron, is de data 
correct en geverifieerd. 

Dankzij brondata kunnen hypotheekadvieskantoren en hypotheekver-
strekkers veel documenten laten vervallen en wordt het voor klanten 
makkelijker en veiliger om hun gegevens te delen. Hypotheekadviseurs 
en hypotheekverstrekkers profiteren op hun beurt weer van een volledi-
ger persoonsdossier dat vaker in één poging juist is (het zogeheten first 
time right percentage). 

Met brondata kan je het ophalen van persoonsgegevens voor het regu-
liere advies- en acceptatieproces automatiseren en digitaliseren. Maar je 
kunt ook verder kijken. Bijvoorbeeld door ook het uitgavenpatroon mee 
te nemen in je beoordeling, waardoor er een breder beeld ontstaat over 
de klant en diens financiële mogelijkheden. Zo lever je maatwerk en kijk 
je verder dan de klassieke acceptatiecriteria.

De nieuwe norm voor hypotheekacceptatie

Deze zekerheid vertaalt zich in een flinke hoeveelheid documenten, 
waarmee klanten hun identiteit bewijzen, informatie doorgeven over 
hun financiële situatie en aantonen dat ze kredietwaardig zijn. Denk aan 
informatie over pensioen en inkomen, een bewijs van eigen middelen 
en (studie)schulden. Al deze gegevens worden door zowel advieskan-
toren als hypotheekverstrekkers opgevraagd, ingevoerd in hun eigen 
systemen en geanalyseerd. In het geval van het advieskantoor volgt een 
advies en vervolgens de hypotheekaanvraag, in het geval van de hypo-
theekverstrekker volgt een “ja” of een “nee”. 

Dit handmatige proces van gegevens aanleveren en verwerken kost tijd 
en zorgt bovendien voor een overschot aan gegevens. Een ander veel-
voorkomend probleem is dat het aanleveren van informatie lang niet 
altijd foutloos verloopt. Klanten leveren soms verkeerde of onvolledige 
gegevens aan, en ook aan de kant van de advieskantoren en hypotheek-
verstrekkers worden onvermijdelijk fouten gemaakt. Zo kan een hypo-
theekaanvraag behoorlijk wat vertraging en frustratie opleveren, voor 
alle betrokken partijen.

De opmars van brondata
Het goede nieuws is dat de technologische ontwikkelingen in de hy-
potheeksector niet stil hebben gestaan. Sinds een aantal jaar is er een



De 5 brondata niveaus
Het gebruik van brondata is niet zwart-wit. Je kunt brondata inzetten 
om een aantal documenten in het hypotheekadvies en de -acceptatie 
niet meer te hoeven opvragen, maar je kunt er ook flinke delen van 
het gehele proces mee automatiseren. Hoe breder het gebruik van 
brondata, hoe meer je profiteert van de voordelen. De kans op fouten 
wordt namelijk steeds kleiner en de tijd die je bespaart, loopt op.  

Wij onderscheiden vijf niveaus in het gebruik van brondata (zie afbeel-
ding). Zoals je ziet, wordt het persoonsdossier completer naarmate hy-
potheekadviseurs en hypotheekverstrekkers opschuiven richting niveau 
5. De indeling is als volgt:

• Niveau 1: brondata wordt (nog) niet ingezet.
• Niveau 2: brondata wordt ingezet voor gegevens over inkomen uit 

loon en pensioen.
• Niveau 3: het dossier wordt verder uitgebreid met uitkeringsspe-

cificaties, persoonsgegevens, bewijs hypotheek, WOZ-beschikking, 
bewijs eigen middelen en informatie over burgerlijke staat.

• Niveau 4: het dossier wordt uitgebreid met informatie over (studie)
schulden en de identificatie gebeurt volledig digitaal.

• Niveau 5: het dossier wordt aangevuld met contextuele informatie 
die inzicht geeft in de behaalde diploma’s en opleidingen, de arbeids-
historie en banktransacties met netto inkomen- en uitgavenpatroon. 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Basisniveau
Nog geen gebruik van 

brondata, wel interesse

Data over inkomen
Loondienstinkomens en 
pensioeninkomens uit 

brondata (UWV,  
Mijnpensioenoverzicht)

Dossier completeren
Aanvullen met gegevens 

van de Belastingdenst 
en MijnOverheid

Brondata uitbreiden 
Studieschuld (DUO),  
digitale identificatie 

(OcktoID) en definitieve 
aangifte inkomsten-

belasting 

Extra onderbouwing
Inzicht in financiële  

ruimte en potentie op 
basis van het gedrag  

(o.a. banktransacties en 
studies & diploma’s)

Geoptimaliseerd 

Handmatig 



Uitslagen 
Brondata Monitor

In totaal werkten 333 respondenten mee aan de Brondata Monitor, werkzaam bij  
advieskantoren en hypotheekverstrekkers



Gebruik van brondata door hypotheekadviseurs

Duidelijk is dat het merendeel van de ondervraagde advieskantoren met 
brondata werkt (53%) of daar alsnog mee wil beginnen (44%). De pre-
cieze inzet loopt uiteen, maar de meeste partijen gebruiken in elk geval 
brondata voor het inkomen. 

Van de brondata-gebruikers gebruikt 46% dit alleen voor de inventarisa-
tie. De overige 54% zet brondata ook in bij de hypotheekaanvraag.  

“Voor inventarisatie van gegevens vind ik het fijn, de info is 
betrouwbaar en actueel. Voor gebruik tijdens hypotheekaan-
vraagtraject niet altijd, omdat je pas in een later stadium de 

keuze voor de geldverstrekker maakt en niet iedere aanvraag 
met brondata mogelijk is”

Maakt jouw organisatie momenteel 
gebruik van brondata bij het 
adviestraject?

Ja, zowel voor de inventarisatie als de  
hypotheekaanvraag

Deels, alleen voor de inventarisatie

Nog niet

Nog niet
46,6% 
(144)

Deels
24,6% 
(76)

Ja
28,8% 
(89)

Verwacht je dat jullie komend jaar 
alsnog zullen starten met brondata?

Ja

Nog niet in 2022, later wel

Nee

Ja
43,6% 
(65)

Nog niet
46,3% 
(69)

Nee 
10,1% 
(15)
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Redenen om niet met 
brondata te werken
Als deelnemers aangaven (nog) niet met brondata te werken, werd hen 
ook gevraagd wat hiervoor de redenen waren. Onderstaand de uitkom-
sten van deze vraag onder hypotheekadviseurs. Er konden meerdere 
redenen worden opgegeven. 

We denken dat het automatisch ophalen van brondata het persoonlijke contact met onze klanten in de weg zit
25% (36)

Anders
51,4% (74)

We vinden dat we handmatig meer controle hebben over de dossiers
24,3% (35)

We wachten tot meer hypotheekverstrekkers starten met brondata
20,8% (30)

Zelf zou ik het wel willen, maar ik krijg de interne organisatie (nog) niet mee
3,5% (5)

We denken dat we te veel gegevens binnenkrijgen als we deze automatisch laten opvragen
3,5% (5)

Het is een te complexe handeling voor onze klanten
20,8% (30)

Wat zijn voor jullie redenen om niet met brondata te werken?

“Brondata beperkt soms de hoogte van de 
financieringsmogelijkheden en dus 
de kansen voor met name starters”
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Welke gegevens worden als brondata opgehaald?

Informatie over het inkomen
Brondata wordt veruit het meest gebruikt om informatie over het 
inkomen aan te laten leveren (vanuit het UWV en Mijnpensioenover-
zicht). 96% van de ondervraagde advieskantoren die met brondata 
werken maakt hier in meer of mindere mate gebruik van.

Belastingdienst & MijnOverheid
Ook de informatie die bij de Belastingdienst en MijnOverheid kan 
worden opgehaald is voor veel adviseurs vaste prik. Het gaat hier 
om bijvoorbeeld persoonsgegevens, bewijs van eigen hypotheek, 
WOZ-beschikking, bewijs van eigen middelen en uitkeringsspecifica-
ties. 81% van de adviseurs die brondata gebruiken halen (deels) bij 
deze bronnen gegevens op. 

Informatie over studieschulden
Het aandeel adviseurs dat al gegevens over schulden ophaalt, zoals 
de studieschuld bij DUO, is beperkt. Ruim 30% van de brondata- 
gebruikers maakt daar nu al gebruik van. De potentie van deze bron-
data is echter groot. Tweederde geeft aan deze data nu nog niet op 
te halen, maar dat is wel een wens (42%) of verwacht dat hypotheek-
verstrekkers hierom gaan vragen (24%). Slechts 3% is niet van plan 
dergelijke informatie op te gaan vragen. 

Gebruiken jullie informatie uit 
brondata over schulden?
Denk bijvoorbeeld aan studieschulden geregistreerd 
bij DUO.

Niet van 
plan

3% (5)

Ja 
30,9% 
(51)

Een wens
41,8% 
(69)

Verwachting 
24,2% 
(40)

Ja

Nog niet, maar dat is wel een wens

Nog niet, maar ik verwacht dat hypotheekver-
strekkers daar wel om gaan vragen

Dat zijn we niet van plan

“Brondata werkt goed voor mensen in loondienst, ik heb 
twijfels hoe dat gaat bij ondernemers vwb inkomen”
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Welke gegevens worden als brondata opgehaald?

Financiële ruimte en potentie
Een manier van brondata inzet die nog niet breed gebruikt wordt, maar 
naar verwachting wel gaat groeien, is de onderbouwing van de 
financiële ruimte en potentie van een klant. Bijvoorbeeld genoten oplei-
dingen, diploma’s, arbeidshistorie, maar ook banktransacties die inzicht 
geven in het netto inkomen- en uitgavenpatroon. 

Bijna eenderde van de ondervraagde adviseurs die brondata gebruiken 
zetten dit (deels) al in. Een nog veel groter deel (55%) zet dit echter nog 
niet in, maar heeft wel de wens dit te doen. 

“Een goed (hypotheek)advies kan alleen maar gegeven worden 
op basis van netto besteedbaar inkomen. Brondata zou hier een 

belangrijke rol in kunnen spelen.”

Gebruiken jullie brondata om 
inzicht te krijgen in de financiële 
ruimte en potentie van klanten? 
Denk hierbij aan opleidingen, diploma’s, arbeids-
historie, banktransacties zoals netto inkomen- en 
uitgavenpatroon.

Nog niet
54,5% 
(90)

Niet van 
plan 

14,5% 
(24)

Deels 
20% 
(33)

Ja

Deels

Nog niet, maar dat is wel een wens

Dat zijn we niet van plan

Blog: 
Onderbouwing van de maatwerk 
hypotheek met brondata

Blog lezen

Ja
10,9% 
(18)
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https://blog.ockto.nl/maatwerk-is-geen-glazen-bol

https://blog.ockto.nl/maatwerk-is-geen-glazen-bol?utm_campaign=OBS&utm_source=Eindrapport%20Brondata%20Monitor


Welke gegevens worden als brondata opgehaald?

Identiteit verifiëren
Een van de minder gebruikte toepassingen van brondata is de verifica-
tie van de identiteit. Slechts 12% van de ondervraagde adviseurs die 
brondata gebruiken zegt dit al te doen en vraagt geen kopie legitima-
tie meer. 

Ook logisch, want momenteel is er nog geen bron beschikbaar die digi-
tale identificatie mogelijk maakt als vervanger van het kopie paspoort of 
identiteitsbewijs. Dit alternatief komt overigens wel beschikbaar in de 
vorm van OcktoID.

Verifiëren jullie de identiteit van 
klanten op basis van brondata?
In dit geval vragen jullie niet meer om een kopie van 
het legitimatiebewijs.

Nog niet 
87,9% 
(145)

Ja 
12,1% 
(20)

Ja

Nog niet
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OcktoID: 
Eenvoudig en compliant  
identificeren met brondata

Meer info

https://www.ockto.nl/online-identificatie-met-ocktoid

https://www.ockto.nl/online-identificatie-met-ocktoid/?utm_campaign=OBS&utm_source=Brondata%20Monitor%20eindrapport


Wat als... het gebruik van brondata verplicht wordt

Tenslotte vroegen we de hypotheekadviseurs wat ze ervan zouden 
vinden als het gebruik van brondata voor bepaalde zaken verplicht zou 
worden. 

Met een opvallende uitkomst tot gevolg: bijna de helft (47%) van de 
ondervraagde hypotheekadviseurs staat niet negatief tegenover een 
dergelijke verplichting. 

“Het is de toekomst”

Mee eens, dit zou de kwaliteit, snelheid en veiligheid van het advies- en acceptatieproces verbeteren
46,6% (144)

Niet mee eens, dit moeten organisaties zelf bepalen
53,4% (165)

Er zijn organisaties die het gebruik van brondata voor bepaalde 
zaken verplicht willen maken. Denk aan het inkomensbewijs en 
identificatie. 
 
Wat vind je hiervan?
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Het effect in de praktijk
In theorie heeft werken met brondata veel voordelen, zowel voor hy-
potheekadvieskantoren als hypotheekverstrekkers. Maar profiteren zij 
daar ook van in de dagelijkse praktijk? Ook hierover beantwoorden de 
deelnemers een aantal vragen.

Verbetering kwaliteit en efficiëntie
De ondervraagde advieskantoren die gebruik maken van brondata er-
varen duidelijk een verbetering in de kwaliteit van hun diensten (69%), al 
geeft ruim de helft ook aan dat er nog veel winst te behalen valt. 

Eenzelfde beeld tekent zich af als we het hebben over de efficiëntie. 
Bijna 80% van de brondata-gebruikers bij advieskantoren geven aan dat 
adviestrajecten efficiënter verlopen, al zegt ook hier weer zo’n 60% dat 
er nog veel winst te behalen is. 

Winst te behalen
Een van de punten waar winst valt te behalen, is de verwerking van de 
aangeleverde gegevens. Bijvoorbeeld de mapping van de velden. Bijna 
eenderde van de ondervraagde advieskantoren geeft aan dat die goed 
werkt, maar de helft (50%) antwoord ‘meestal wel’. Dit tekent zich ook af 
in de opmerkingen die bij het invullen van de Brondata Monitor aange-
geven konden worden:

“Er zijn momenteel nog te veel losse eindjes”

Merk je dat de kwaliteit van jullie diensten 
verbeterd is sinds jullie met brondata  
werken?

Ja

Ja, maar er valt nog veel winst te behalen

Nee

Nee
31,5% 
(52)

Ja 
17% 
(28)

Nog veel 
winst
51,5% 
(85)

Verlopen jullie adviestrajecten efficiënter 
sinds jullie met brondata werken?

Ja

Ja, maar er valt nog veel winst te behalen

Nee

Nee 
21,2% 
(35)

Ja 
20,6% (34)

Nog veel 
winst 
58,2% 
(96)

Werkt jullie eigen software goed samen met de aangeleverde gegevens van-
uit bronsystemen?

Bijvoorbeeld: gaat de mapping van de velden altijd goed?

Meestal wel
50,3%
(83)

Nee
20%
(33)

Ja
29,7%
(49)
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Hypotheekverstrekkers belangrijke drijfveer

Het is wel duidelijk dat de mate waarin hypotheekverstrekkers met 
brondata werken een zwaarwegende factor voor adviseurs is. 86% van 
de ondervraagde adviseurs die met brondata werken onderschreef dit. 

“Het zou mooi zijn als niet iedere geldverstrekker verschillende 
methodes krijgt om met brondata zoals Ockto te werken”

Daarnaast gaf ruim 60% van de ondervraagden aan (meer) gemotiveerd 
te zijn om met brondata te werken, wetende dat veel hypotheekver-
strekkers in 2022 gaan starten met brondata, of dit uitbreiden. 

Is het belangrijk voor jullie dat hypotheek-
verstrekkers met brondata werken?

Ja

Nee
Ja 

86,1% 
(142)

Nee 
13,9% 
(23)

In 2022 gaan veel hypotheekverstrekkers 
starten (of uitbreiden) met brondata. 

Motiveert dit jou om bij het hypotheekad-
vies ook (meer) met brondata te gaan 
werken?

Ja

Nee, ik ben al gemotiveerd

Nee

Al gemotiveerd 
27,5% (85) Ja 

63,1% 
(195)

Nee 9,4% 
(29)
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Acceptatie met brondata door hypotheekverstrekkers
Bij hypotheekverstrekkers zien we dat een aanzienlijk deel al in 
meer of mindere mate op basis van brondata accepteert. Ook 
hier zien we dat de meeste partijen minimaal informatie over het 
inkomen als brondata accepteren, met een aantal uitschieters die 
op veel meer vlakken met brondata kunnen accepteren. 

80% hypotheeklabels 
accepteert eind 

2022 op basis van 
brondata

Stand van zaken februari 2022

14 hypotheeklabels accepteren op basis van bron-
data, minimaal voor informatie over het inkomen. 
Zij laten sowieso de documenten werkgeversverklaring en pensi-
oenoverzicht vervallen. 

2 hypotheeklabels accepteren ook brondata voor 
andere informatie in het persoonsdossier.  
Hierdoor kunnen zij ook documenten als het Saldobiljet schuld-
rest bestaande woningen en Bewijs inschrijving van beëindiging 
geregistreerd partnerschap/huwelijk laten vervallen.

Van de hypotheeklabels die al met brondata werken hebben er 
diverse aangegeven in de loop van 2022 op meer onderdelen op 
basis van brondata te gaan accepteren, waardoor er meer docu-
menten zullen gaan vervallen.

11 hypotheeklabels starten met brondata in 2022.
Van de nog niet aangesloten labels zijn er 11 gestart met de im-
plementatie, of hebben dit toegezegd in 2022 te gaan doen.
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1

Basisniveau
Nog geen acceptatie op  
basis van brondata, wel 

interesse.

Niveau 1

Data over inkomen
Loondienstinkomens en  
pensioeninkomens uit  

brondata (UWV,  
Mijnpensioenoverzicht). 

 
 

Te vervallen documenten 
Werkgeversverklaring

UPO(‘s) en  
pensioeninkomen

Niveau 2

Dossier completeren
Aanvullen met gegevens  
van de Belastingdienst 

en MijnOverheid. 
 
 
 

Te vervallen documenten
Uitkeringsspecificaties

WOZ-beschikking
Huidige hypotheek

Bewijs eigen middelen

Extra gevalideerde data
Persoonsgegevens + FTR

Gescheiden ja/nee

Niveau 3

Brondata uitbreiden 
Studieschuld (DUO),  
digitale identificatie  

(OcktoID) en definitieve 
aangifte inkomsten-

belasting.

Te vervallen documenten
Bewijs studieschuld & saldo

Kopie paspoort
Aangifte IB 

Niveau 4

Extra onderbouwing
Inzicht in financiële  

ruimte en potentie op  
basis van het gedrag  

(o.a. banktransacties en 
studies & diploma’s).

Te vervallen documenten
Salarisstrook

Opleidingen & diploma’s
Netto inkomen & uitgaven

Niveau 5

2022:

+11

Hypotheekacceptatie op 
basis van brondata:  
de 5 niveaus

Hypotheekverstrekkers die op niveau 
1 zitten, accepteren (nog) niet op basis 
van brondata. Zodra ze brondata gaan 
gebruiken is dit veelal voor informatie 
over het inkomen. Dan schuiven ze op 
naar niveau 2. In 2021 zat het grootste 
deel van de hypotheekverstrekkers nog 
op dit niveau.

Eind 2021 zaten de koplopers in de 
markt op niveau 3. Zij accepteerden ook 
brondata als bewijs voor de inschrijving 
beëindiging geregistreerd partnerschap 
of huwelijk. Hierdoor laten hypotheek-
verstrekker steeds meer documenten 
vervallen, omdat de benodigde gege-
vens als brondata aangeleverd worden. 
Tegelijkertijd komt er ook steeds uit-
gebreidere én gevalideerde informatie 
binnen.

Diverse hypotheekverstrekkers heb-
ben aangegeven in 2022 het gebruik 
van brondata uit te breiden en door te 
groeien naar niveau 4. 

Kijk voor een actueel overzicht op  
www.ockto.nl/hypotheekacceptatie

De lat voor 
hypotheekverstrekkers 

eind 2022 

2022:
+9

2022:
+2

2022:
+2*

*

* Accepteren op basis van brondata. Niet met de Ockto Brondata Service (OBS), maar met een ander ingericht proces.

http://www.ockto.nl/hypotheekacceptatie?utm_campaign=OBS&utm_source=Brondata%20Monitor%20eindrapport


Als we vanuit Ockto kijken naar de uitkomsten van de Brondata 
Monitor zien we op een aantal punten bevestiging van wat we al 
dachten te weten, maar toch zeker ook een aantal opvallende punten. 

Adoptie van brondata
Dat brondata breed gebruikt wordt en een blijvertje is, was ons wel dui-
delijk. Het schept vertrouwen dat ook het overgrote deel van de partijen 
die nog geen brondata gebruiken, hiermee willen gaan starten. Hiermee 
lijkt de markt brondata toch meer te (willen) omarmen dan sommige 
criticasters doen geloven.

Zelfs als we het hebben over het mogelijk verplicht stellen van brondata 
voor bepaalde zaken geeft bijna de helft (47%) van de ondervraagde hy-
potheekadviseurs die brondata gebruiken aan hier niet negatief tegen-
over te staan.

Gebruikte databronnen
Dit rapport bevestigd dat data uit de bronnen MijnOverheid, de Belas-
tingdienst, het UWV en Mijnpensioenoverzicht voor de meeste partijen 
de basis is. Data als (studie)schulden, banktransacties en andere minder 
‘harde’ data worden nog beperkt gebruikt. Het valt ons op dat de intentie 
of wens om dergelijke data te gaan gebruiken weldegelijk aanwezig is. 
Data uit DUO zorgde enige jaren terug bijvoorbeeld nog voor veel onrust. 
Nu geeft slechts 3% van de ondervraagden aan niet van plan te zijn der-
gelijke data te gaan gebruiken.

Soms klinkt de angst voor te veel automatisering door, maar in onze vi-
sie is de meer softe informatie uit brondata juist ook uitermate geschikt
voor onderbouwing van maatwerk. 

Ockto’s kijk op de uitkomsten

Gebruiksgemak voor consument én adviseur
In de open antwoorden zagen we veel opmerkingen voorbijkomen over 
het gebruiksgemak. Zowel voor consument als adviseur. Aan de kant van 
de consument wordt er bij Ockto dagelijks hard gewerkt om te zorgen 
dat aanbieders van Ockto een zo soepel mogelijke klantreis neer kunnen 
zetten. 

“Het is van belang dat de keten hier mee kan werken 
(betere aansluiting van adviespakketten en servicers 

(Stater/Quion) is van essentieel belang)”

Aan de kant van de adviseur sporen wij hypotheekverstrekkers en ande-
re tussenschakels in de keten aan om naar elkaar te kijken en van elkaar 
te leren. Onder de motorkap kan de verwerking van brondata anders ge-
regeld worden, maar laten we zorgen dat het intermediair zo veel moge-
lijk 1 werkwijze kan hanteren, ongeacht bij welke hypotheekverstrekker 
hij een aanvraag doet. 

Momentum
Overall zitten we in de volgende fase en zijn we van verkenning/in-
novatie overgegaan op acceptatie/vertrouwen. Dus nu zaak om goed 
naar elkaar te luisteren en door te pakken met oog voor zoveel mogelijk 
standaardisatie. 16



Ockto’s kijk op de uitkomsten

Kip & ei
Zowel adviseurs als hypotheekverstrekkers kijken naar elkaar. Als de 
een meer met brondata gaat werken, wil de ander ook. Maar wat is er 
eerder? De kip of het ei? 

Als dit rapport één ding laat zien, dan is het dat de ambitie en inten-
tie om brondata te gebruiken hoog ligt. Dus laten we niet op elkaar 
wachten, maar samen starten. Brondata heeft nog veel meer poten-
tie dan er nu uitgehaald wordt. Maar als je daarop wacht, profiteer je 
ook niet van de vele voordelen waar je nu al van kunt profiteren. 

Verdere uitbreiding
Inhoudelijk zal brondata ook meer situaties gaan ondersteunen. 
Ockto komt met een oplossing voor digitale identificatie in de vorm 
van OcktoID. Hiermee kan het kopie identiteitsbewijs volledig komen 
te vervallen, en toch aan de vereisten van de Wwft worden voldaan. 
Daarnaast zal in de loop van 2022 ook de aangifte inkomstenbelas-
ting van de Belastingdienst aan Ockto toegevoegd worden. Hiermee 
kunnen ook dossiers met een hypotheek voor zzp’ers met brondata 
afgehandeld worden.
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Maatwerk leveren met brondata
Zo zorg je voor een betere onderbouwing van maatwerk hypotheekaanvragen

De maatwerkhypotheek staat flink in de schijnwerpers. Enerzijds neemt 
de behoefte toe om voor specifieke situaties met een goede onderbou-
wing af te wijken van de reguliere acceptatienormen. Anderzijds neemt 
de zorg toe of dit allemaal wel op een verantwoorde en goed gemoti-
veerde wijze plaatsvindt. Vanuit de AFM zijn dan ook diverse richtlijnen 
aangegeven hoe je maatwerk individueel beoordeelt (zie hieronder). 

Duidelijk is dat de onderbouwing op feiten en cijfers gebaseerd moet 
zijn. Kortom: je mag niet op basis van onderbuikgevoel handelen. Maar 
dat is ook niet nodig. Brondata helpt je bij de individuele onderbouwing 
van een dossier, waarbij het gedrag en het perspectief van de aanvrager 
centraal staan. En het NIBUD helpt ook een handje mee. 

Richtlijnen
In de publicaties rondom de maatwerkhypotheek zien we drie thema’s 
als rode draad in de richtlijnen:

1. Het vraagt om een individuele beoordeling
Dat is al een belangrijk uitgangspunt, met name omdat bij de reguliere 
hypotheekverstrekking eigenlijk altijd gekeken wordt naar een standaard 
set van gegevens en documenten. Bij individuele beoordeling is het be-
langrijk om goed inzicht te hebben in de financiële positie van de klant. 
Vaak heeft de adviseur dat inzicht al nodig om goed te kunnen advise-
ren. Het is dus vooral zaak om die individuele beoordeling te onderbou-
wen met data en documenten.

2. Toon aan wat de ontwikkeling is van het (spaar)vermogen 
en van eventuele kredieten
Bij reguliere hypotheekverstrekking wordt vooral naar het nu, de mo-
mentopname, gekeken. Via een bankafschrift wordt het huidig saldo 
eigen middelen aangetoond, en via een BKR check eventuele huidige 
kredieten. Om de ontwikkeling van het (spaar)vermogen te kunnen on-
derbouwen, is de Vooraf Ingevulde Aangifte van de Belastingdienst (VIA) 
een waardevolle bron. Daarmee is namelijk direct inzichtelijk wat het 
(spaar)vermogen van vorige jaren was. Is dat gestegen of gedaald? In 
de VIA staan ook de eventuele schulden weergegeven van dat moment. 
De bron DUO geeft de actuele studieschuld weer én het oorspronkelij-
ke leenbedrag. Hiermee kan de ontwikkeling van aflossing dus feitelijk 
worden aangetoond.

3. Toon aan wat de inkomsten en uitgaven van de klant zijn, 
nu en in de gewenste situatie
Hierbij geeft de AFM ook expliciet aan dit met berekeningen en docu-
menten vast te leggen als onderdeel van de motivatie. Feitelijk financieel 
gedrag én het toekomstperspectief komen hier mooi bij elkaar. Want de 
combinatie van de gegevens uit banktransacties, van het UWV en DUO 
zijn perfect om het dossier sluitend te krijgen. Wat overigens niet wil 
zeggen dat daarmee iedere maatwerkhypotheek ook kans van slagen 
heeft. Laten we hier eens verder op inzoomen.
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Financieel gedrag en perspectief
De combinatie van gegevens van het UWV en DUO kan bijdragen aan het onderbouwd voorspellen van het 
groeipatroon in inkomen. DUO geeft namelijk ook weer wat de gevolgde opleidingen zijn en de behaalde 
diploma’s. En het UWV geeft de arbeidshistorie aan van de afgelopen 60 maanden (oftewel vijf jaar). Carri-
èrestappen die al aantoonbaar zijn, maken het dus ook weer geloofwaardiger dat deze lijn vervolgd wordt. 
Studierichting en -niveau kunnen dit bekrachtigen.

Met gegevens uit banktransacties kun je eenvoudig specifieke inkomsten en uitgaven van bijvoorbeeld 
de afgelopen drie maanden gebruiken. Daarmee is direct aantoonbaar wat tot heden de verhouding was 
tussen het inkomen en de vaste lasten. Het NIBUD adviseert consumenten om niet meer dan 50% van het 
inkomen te besteden aan vaste lasten*. 
Via gecategoriseerde banktransacties (als brondata te ontvangen) kun je dat in 1 klap feitelijk inzichtelijk 
maken. 

Aangezien je ook als adviseur of hypotheekverstrekker de gewenste woonlast weet, kun je met die basis 
ook direct checken of dat nog steeds past binnen die 50% norm. Als de verhouding in de huidige situatie 
bijvoorbeeld 39% is en in de nieuwe gewenste situatie 46%, dan biedt dat perspectief. Als je daarmee bij-
voorbeeld ook gelijk kan aantonen dat de klant ook al een huurlast gewend is die overeenkomt met de 
maximaal toegestane woonquote, dan is je case nog sterker.

Maatwerkhypotheek is geen glazen bol
Uit eerder onderzoek bij een kleine groep Ockto-gebruikers bleek dat diverse maatwerksituaties alsnog 
haalbaar bleken met bovenstaande onderbouwing. Maar er waren ook een paar situaties waar die onder-
bouwing juist aantoonde dat afwijking van de reguliere norm niet verstandig was.

De maatwerkhypotheek is dus geen glazen bol. De individuele onderbouwing kan met behulp van brondata 
de juiste handvatten geven om de aanvraag feitelijk te onderbouwen. Voor zowel de adviseur als de hypo-
theekverstrekker.
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Ockto heeft de afgelopen jaren in samenwerking met ketenpartners 
hard gewerkt aan een manier om brondata op een veilige, geautoma-
tiseerde manier vanuit de bronnen te kunnen delen in de gehele hypo-
theekketen. Dit doen we met de Ockto Brondata Service (OBS). 

Om gegevens aan te leveren logt de klant met de Ockto-app in met 
DigiD bij de benodigde bronnen, waar vervolgens precies dié informatie 
wordt opgehaald die nodig is. Deze gegevens kunnen makkelijk en veilig 
in de gehele hypotheekketen gedeeld worden. Van adviseur tot hypo-
theekverstrekker. 

Ook wordt Ockto gebruikt in andere processen waar gegevens aange-
leverd moeten worden. Bijvoorbeeld als deze gegevens rechtstreeks 
aan hypotheekverstrekkers moeten worden aangeleverd, zoals bij een 
hypotheekverhoging.

Over Ockto en de Ockto Brondata Service (OBS)

Meer weten?
Wil je meer weten over Ockto of de Ockto Brondata Service? 
Of wil je aan de slag met het volgende brondata-niveau? Laat het 
ons weten! We kijken graag vrijblijvend met je mee.

Veiligheid voorop
Ockto heeft veiligheid hoog in het vaandel en voldoet volledig aan wetgeving en vereisten van toezichthouders. We staan onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
en De Nederlandsche Bank. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening veilig, zorgvuldig en transparant is. Ockto is AVG-compliant en ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

Contact opnemen

https://www.ockto.nl/contact

https://www.ockto.nl/contact/?utm_campaign=OBS&utm_source=Brondata%20Monitor%20eindrapport
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