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> Aegon Hypotheken

Ockto Connect & Aegon 
Stappenplan

Digitalisering aanvraagproces
Services in het aanvraagproces

Ockto
• Brondata inzetten bij aanvraag nieuwe hypotheek

• UWV Verzekeringsbericht i.p.v. werkgeversverklaring

• Mijn Pensioen Overzicht i.p.v. pensioendocumenten

• Basis Registratie Personen i.p.v. legitimatiebewijs

• Met Ockto Brondata Service (OBS) altijd minder stukken aanleveren bij Aegon! 

Aanvragen met Ockto
In combinatie met uw adviespakket
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Stappenplan Ockto Connect en Aegon

Stappenplan digitalisering aanvraag proces
STAP 1    

STAP 2    

STAP 3    

STAP 4    

STAP 5    

STAP 6    

STAP 7    

STAP 9    

STAP 10    

STAP 8    

Adviseur verstuurt uitnodiging voor opvragen brondata naar klant vanuit Ockto Connect.

Standaard de instelling kiezen Hypotheekadvies en bemiddeling (incl. Brondata service).

Klant doet een Ockto-sessie.

Adviseur ontvangt een mail vanuit Ockto Connect dat de klant het Ockto proces heeft 

doorlopen.

Adviseur slaat de download met gegevens op in systeem (dit gebeurt evt. automatisch  

via pakket adviseur).

Open Adviespakket: In het advies bij Tabblad Inkomen de uitkomst overnemen vanuit IBL 

tool Inkomens Bepaling Loondienst en de eigen bijdrage pensioenpremie overnemen van de 

salarisstrook.

Mijn Pensioen Overzicht invullen (of controleren) en voor de Inkomens Bepaling Pensioen  

de uitkomst IBP rekentool opnemen. 

Hypotheek aanvraag met brondata vanuit het pakket van de adviseur versturen naar 

Aegon. 

Door deze brondata gestructureerd in te zetten voor Hypotheekadvies en bemiddeling  

(incl. Brondata service) in het proces bij de adviseur komt via de aanvraag het brondata 

kenmerk mee in de aanvraag naar Aegon.

Aegon zal na ontvangst van de aanvraag alleen de relevante gegevens die de adviseur heeft 

gekozen ophalen bij Ockto en daarna het rentevoorstel maken en de lijst met benodigde  

stukken opmaken.

Stukkenlijst Aegon wordt aangepast n.a.v. de aanvraag.

Werkwijze per adviespakket
Toelichting per pakket

1. Adviesbox blz 3

2. Figlo blz 4

3. Findesk blz 5
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Adviesbox
• In het advies bij Tabblad Inkomen & Fiscus kan gekozen worden om UWV in te zetten. 

• Het tabblad Pensioen staat default gevuld met alle brondata uit Mijn Pensioen 

Overzicht.

• Indien nodig neemt Aegon deze gegevens over. Indien niet nodig dan haalt Aegon deze 

informatie niet op.

• Hier hoeft u geen keuze in te maken. Dit hangt af van de aanvraag en leeftijd.

• Tabblad Lening. Bij gebruik dataleverancier staat aangevinkt dat Ockto wordt gebruikt. 

• Dit is de bevestiging dat datasleutel wordt meegestuurd.
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Figlo
• Onder Inkomsten kan gekozen worden gebruik te maken van Inkomensbepaling  

Loondienst IBL.

• Onder Inkomenbepaling loondienst kan het toetsinkomen overgenomen worden.

• Onder Totale pensioenbijdrage kan de eigen bijdrage voor het pensioen worden 

overgenomen van de salarisstrook. 
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Findesk
• Bij Inventarisatie keuze Inkomen Nu kan de keuze gemaakt worden voor 

Inkomensbepaling Loondienst (IBL). 

• Bij inventarisatie keuze Inkomen Nu kan de keuze gemaakt worden voor Inkomens 

Bepaling Pensioen (IBP).

• Onder data leverancier is herkenbaar dat brondata ingezet wordt.
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Rentevoorstel Aegon Hypotheken
Aanvraag met Ockto brondata wordt herkend via aanvraag 

• Stukkenlijst Aegon wordt aangepast n.a.v. de aanvraag.

• Voor alle aanvragen bij Aegon kan Basis Registratie Personen (BRP data) gebruikt 

worden i.p.v. aanleveren van een Nederlands legitimatiebewijs.

• Adviseur maakt daarnaast de keuze per persoon voor UWV en/of MPO in de aanvraag 

inkomen. Aegon haalt per aanvraag en gekozen situatie de data rondom inkomen/

pensioen binnen via de brondata leverancier.

Voorbeeld met inzet van BRP en UWV

Met Ockto Brondata Service (OBS) altijd minder stukken 

aanleveren bij Aegon!


