
                     LEDENBRIEF 
 

Geachte OvFD-leden,

De Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) is na twee incidenten
vanaf vandaag weer beschikbaar bij HDN om het toetsinkomen te berekenen voor
mensen in loondienst. Wij hebben u hierover op 22 februari en 15 maart
geïnformeerd. 
 
De OvFD en Adfiz maken zich echter nog steeds grote zorgen over deze rekentool,
omdat er nog steeds geen of onvoldoende waarborgen zijn voor wat betreft de
correcte aanlevering van gegevens door het UWV, Belastingdienst of andere
leveranciers van brondata.
 
HDN geeft aan, dat de werkgroep IBL binnen HDN, aanvullende beheersmaatregelen
in werking heeft gesteld, die extern zijn getoetst door BDO-accountants. In principe
is het goed om controlemaatregelen te nemen, maar dat is achteraf en slechts een
van de aspecten die goed geregeld moeten worden. Het belangrijkste is dat het
fundament, dus de correcte aanlevering van gegevens, voldoende gewaarborgd moet
zijn en dat is niet het geval. Bovendien is voor adviseurs niet inzichtelijk welke
controlemaatregelen precies zijn genomen. 
 
De kans op nieuwe incidenten wordt door de controlemaatregelen misschien iets
kleiner, maar wordt zeker niet voorkomen en daarmee blijven ook adviseurs het risico
lopen dat zij achteraf de problemen moeten oplossen. De AFM heeft na de twee
vorige incidenten aangegeven dat zij “het zeer wenselijk vindt dat adviseurs
analyseren welke klanten uit het eigen klantenbestand zijn geraakt door het incident,
herberekening maken aan de hand van nieuwe informatie en zo nodig met de klant in
gesprek gaan over een oplossing”. Adviseurs draaien dus op voor de gevolgen van
een incident. De OvFD en Adfiz zijn daarom van mening dat de governance en
processen met betrekking tot de IBL-tool nog niet voldoende gewaarborgd zijn. 
 
Wij zijn naar aanleiding van deze incidenten in gesprek met diverse stakeholders om
in een breder perspectief kritisch te kijken naar de ontwikkeling van brondata en
andere relevante data leveranciers of -verwerkers in het hypotheekproces. De IBL-
incidenten hebben ondubbelzinnig aangetoond dat er op diverse plekken in de keten
inmiddels (inkomens)data worden gegenereerd, waarbij de adviseur weinig tot geen
inzicht heeft in het tot stand komen van deze (inkomens)data, geen invloed kan
uitoefenen op de controlemechanismen, maar vervolgens wél de
verantwoordelijkheid draagt in haar adviesrapport voor de juistheid en
betrouwbaarheid van deze gegevens. Wij pleiten ervoor om deze problematiek,
gezamenlijk als sector, te beslechten, om zo te voorkomen dat innovatie en efficiency
worden afgeremd. 

https://mcusercontent.com/ad05244bb241ae9498c95b040/files/0da9672f-c535-253e-7ea4-cd8dec4108a9/20210222_OvFD_nieuwsbrief_inzake_IBL_tool_van_HDN.pdf
https://mcusercontent.com/ad05244bb241ae9498c95b040/files/bad292b2-da90-bc4a-fecf-d0c2b2af337b/20210315_OvFD_Ledenbrief_inzake_IBL.pdf


 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Colinda Rosenbrand:
c.rosenbrand@ovfd.nl of 06-46 27 34 38. 

Met vriendelijke groeten,

Christian Dijkhof            Colinda Rosenbrand                
Voorzitter OvFD             Directeur OvFD
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