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Stukkenlijst 
Alleen PDF onder “HDN“ stukken 
In de laatste release hadden we een restrictie toegevoegd die ervoor zorgt dat, indien de 
stukkenlijst gemaakt was, vanuit een DA-bericht alléén PDF bestanden toegestaan zijn. Indien 
tijdens het inventarisatieproces al documenten geüpload waren met andere extensies dan PDF, 
werden deze door de samenvoegfunctionaliteit verplaatst naar de stukken aangemaakt door het 
HDN bericht. Daardoor kon het toch gebeuren dat er bestanden onder de HDN stukken 
terechtkwamen die geen PDF- bestanden waren.  

Dit is nu verholpen. Als er nu bijvoorbeeld een Word document onder een handmatig 
aangemaakt stuk is geüpload en ditzelfde stuk wordt opgevraagd door de maatschappij via HDN, 
zal dit document niet verplaatst worden naar het HDN-stuk maar op “aan te leveren“ blijven 
staan. Dit om te voorkomen dat Word-documenten onder stukken komen te staan en vervolgens 
een fout verschijnt bij het verzenden per HDN. 

Documenten wel of niet publiek 
Tot op heden was het alleen mogelijk om aan te geven of alle of juist geen enkel document dat 
werd toegevoegd aan Faster Forward Elements publiek moest zijn (uitgezonderd de documenten 
die worden geüpload in de Digimap). 

Vanaf deze release is het mogelijk om per soort document aan te geven of dit document na het 
toevoegen aan Faster Forward Elements wel of niet publiek mag komen te staan. 

Als uw huidige instelling is dat er geen enkel document publiek mag komen te staan, zal dit bij 
geen enkele soort document aangezet worden. Is uw huidige instelling juist dat alles toegevoegd 
aan Faster Forward Elements publiek wordt gezet dan worden deze instellingen onder de soorten 
documenten overgenomen. Er verandert voor u dus niets. Alleen is het  in de toekomst mogelijk 
om dit per document in te gaan stellen als u dit wenst. Dit kan onder “Beheer“ bij “Beheersoort 
documenten“. 

Tonen in Digimap vinkje onder soort document 
Onder een soort document was in te stellen of dit als aan te leveren stuk in de Digimap getoond 
moest worden. Dit vinkje wordt weggehaald, omdat met de invoering van de stukkenlijst al 
gedefinieerd is dat alle soort documenten waar de “aan te leveren door“ ingesteld is met “klant” 
getoond moeten worden in de Digimap. Hiermee is dit vinkje overbodig geworden. 
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HDN 
Loonbeslag opnemen in PDF 
Indien een HDN AX (aanvraag) bericht wordt ingelezen in Faster Forward Elements en deze wordt 
verwerkt tot een dossier met bijbehorende producten, dan wordt er onder het tabblad 
documenten ook een PDF bestand van de inhoud van dit HDN AX bericht aangemaakt. 

Dit PDF bestand is uitgebreid met de waarde van het veld Loonbeslag (dat is Ja of Nee) dat reeds 
opgenomen is in het AX bericht. 

Controle op ingevuld TP nummer 
In een vorige release hebben we een controle aan Faster Forward Elements toegevoegd die een 
foutmelding geeft indien er geen of meerdere aanstellingen aanwezig zijn onder een kantoor. Op 
deze manier wordt vooraf gesignaleerd dat een HDN AX (aanvraag) bericht niet geaccepteerd zal 
worden door de maatschappij. Er dient uiteraard één correcte aanstelling onder het kantoor 
ingericht te staan. Er werd echter niet gecontroleerd of het TP (tussenpersoon) nummer 
daadwerkelijk gevuld was.  

CRM 
RSIN en handelsregister vestigingsnummer toegevoegd 
Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals BV’s, verenigingen, stichtingen, VOF’s en 
maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook 
een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt 
gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids-) organisaties, zoals de 
Belastingdienst. 

Vanaf deze release is het mogelijk dit RSIN en het handelsregister vestigingsnummer vast te 
leggen in Faster Forward Elements. 

Tevens heeft elke vestiging van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister een 
uniek vestigingsnummer van 12 cijfers. Ook dit veld kan nu ingevuld worden in Faster Forward 
Elements. 

 
LET OP! Dit is een ander vestigingsnummer dan wat er te vinden is op het tabblad inventarisatie 
onder de organisatie. Dit is namelijk een zelf toe te wijzen vestigingsnummer. 
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Scenario Advies 
Omschrijving is verplicht 
U start in Faster Forward Elements en als u de klantgegevens naar Scenario Advies wilt sturen om 
te beginnen aan uw advies gaat u in het klantdossier naar het tabblad Scenario Advies onder 
Export. Hier geeft u bepaalde informatie mee naar Scenario Advies, waaronder de omschrijving. 

Echter als u (per ongeluk) het omschrijvingveld leeg liet bij het exporteren naar Scenario Advies 
was het mogelijk dat u een foutmelding kreeg bij het openen van deze Export in Scenario Advies. 
Door dit veld verplicht te maken, zal deze foutmelding niet meer voorkomen en kunt u in alle 
gevallen zonder problemen de export naar Scenario Advies gebruiken. 
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