NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

Per direct niet meer de Inkomensbepaling Loondienst
(IBL)-tool van HDN gebruiken
De Organisatie voor Financieel Dienstverleners (OvFD) geeft hypotheekadviseurs het
dringende advies om per direct en tot nader order te stoppen met het gebruik van
de IBL-tool van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Deze rekentool wordt gebruikt om
een toetsinkomen te bepalen voor het aanvragen van een hypotheek voor klanten in
loondienst.
Recent is gebleken dat de rekentool in de periode vanaf 13 augustus 2020 tot 28
januari 2021 onjuiste uitkomsten heeft opgeleverd voor een deel van de aanvragen
(onjuist IBL toetsinkomen bij klanten met lease-auto). HDN geeft als beheerder van
deze tool op haar website aan dat de "bug" inmiddels is gecorrigeerd en dat de tool
weer de juiste uitkomsten geeft. Naar aanleiding van dit incident heeft HDN de
beheersmaatregelen rond de tool verzwaard. Bovendien worden deze extra
maatregelen extern geaudit om maximale zekerheid te kunnen bieden.
Ondanks deze maatregelen van HDN is de OvFD van mening dat adviseurs de IBLtool voorlopig moeten mijden in hun adviesberekeningen, totdat het UWV (waar de
data vandaan komen) kan garanderen dat de data correct zijn en eventuele
wijzigingen worden gecommuniceerd. Er moet dus een sluitend controle
mechanisme komen, zodat een dergelijk incident niet meer kan voorkomen. Zolang
dit niet het geval is, is het wachten totdat het volgende incident zich aandient.
De gevolgen voor adviseur én consumenten zijn simpelweg te groot om welk risico
dan ook te lopen door gebruik van een tool die op dit moment onvoldoende zekerheid
biedt over de uitkomsten. We moeten er als adviseurs voor waken dat klanten door
onjuiste uitkomsten van de IBL-tool (financieel) in de problemen komen. Zodra er
meer bekend is over de structurele oplossing die HDN biedt, informeert de OvFD u
daar direct weer over.
Heeft u vragen neem dan contact op met Colinda Rosenbrand: c.rosenbrand@ovfd.nl
of 06-46 27 34 38. Kijk ook op de website van HDN voor vragen en antwoorden.
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