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Nationale Hypotheekbond 

Optimaliseren signalen NHB 
Voor een betere optimalisatie van signalen tussen NHB en Faster Forward Elements zijn er 

meerdere wijzigingen doorgevoerd in de velden in Faster Forward Elements. 

Risicoklasse 
Aan de hypotheekkaart zijn twee velden toegevoegd zodat deze meegestuurd kunnen worden 

naar NHB. 

De risicoklasse is afhankelijk van de maatschappij. Iedere maatschappij doet dit anders zoals 

bijvoorbeeld 75%, 100%, 125% en NHG.  

Het corresponderende percentage kan nu vastgelegd worden. Dit veld wordt zichtbaar wanneer 

de gekozen norm niet gelijk is aan NHG.  

Hieronder kunt u de toegevoegde velden zien. 
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Taxatie en WOZ-peildatum 
De datum van de taxatie en WOZ peildatum werden niet meegestuurd naar NHB. Daardoor ging 

NHB uit van de startdatum van de hypotheek. Dit kon de betrouwbaarheid van de signalen 

beïnvloeden. 

Taxatiedatum 

Voorheen had Faster Forward Elements alleen het veld VOV na verbouwing maar geen 

datumveld. Dit veld is nu toegevoegd en kan ook met Tags worden opgehaald. 

 

De velden 'VOV na verbouwing' & 'Executie na verbouwing' op het tabblad 'Wonen' onder een 

hypotheek zijn verplaatst naar het kopje 'Taxatie' op hetzelfde tabblad. 

Oude situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe situatie 
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Tag taxatiedatum 

 

WOZ-datum 

De WOZ datum was al aanwezig in Faster Forward Elements en wordt nu ook meegestuurd. 
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Rapport Commissie de Ruiter 
Bij een levensverzekering worden door NHB een aantal velden gebruikt om nauwkeurige 

signalen te genereren. Deze velden waren nog niet aanwezig in Faster Forward Elements en zijn 

nu toegevoegd.  

Wanneer deze velden gevuld zijn worden deze meegestuurd naar NHB. 
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Hieronder staan de Commissie de Ruiter Tags met rood kader aangegeven. 

 


