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In deze release notes is de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van de versie 12.1 van de Figlo 
applicaties beschreven. Wij adviseren u dit document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze afdeling support via ons online Helpcenter.  

De 12.1 release bevat de ondersteuning van HDN 20, de ondersteuning van vooraf ingevulde aangifte 
bestanden van 2019 in VIA service en enkele overige verbeteringen.   

 

Wijzigingen HDN 2020 

Jaarlijks wordt de HDN-standaard uitgebreid en geoptimaliseerd. Het Figlo Platform is aangepast ter 
ondersteuning van HDN 2020. De aanpassingen hebben betrekking op de vertaling naar HDN voor AX, LX, KX 
en DA berichten. Kijk voor meer details over HDN 20 op de pagina van HDN:  
https://www.hdn.nl/procesinformatie/hdn-20-hypotheken/  

BSN-nummer 

Het BSN-nummer wordt niet meer meegegeven in het HDN bericht. Geldt voor AX en LX. 

Data leverancier 

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de Ockto koppeling, naast dat al als data leverancier wordt doorgegeven, 
nu ook als externe identificatie gekoppeld aan de hypotheekgever. Daarmee wordt duidelijk gemaakt om welke 
persoon het gaat bij de gegevens Ockto. 

Inkomensverklaring Ondernemer 

Voor de Inkomensverklaring Ondernemer is het BOI-nummer vervangen door een dossiernummer. 

Fiscale behandeling huidige leningsdelen 

Huidige leningsdelen worden richting HDN nu op dezelfde manier doorgegeven als bij een nieuwe lening. Dus 
ook met de vermelding of het een box 1, box 3 of een deels box 1/box 3 lening is. En op basis daarvan ook een 
consumptief bedrag als het (deels) een box 3 lening is. 

Landenlijst 

Voor de landenlijst is Kosovo toegevoegd en is Macedonië gewijzigd in Noord Macedonië. Een en ander wordt 
indien van toepassing ook als zodanig vertaald naar HDN. 

Hypotheekopties 

De hypotheekopties zijn weer geactualiseerd. Ook de maatschappij rentetypes zijn weer actueel gemaakt. 

Schema’s 

De nieuwe HDN 20 schema's zijn verwerkt.  

Overige verbeteringen 

Vooraf ingevulde aangifte 2019 in VIA service 

Voor klanten die gebruik maken van de VIA web service voor het inlezen van VoorIngevuldeAangifte-bestanden 
(.ibv2019) van de Belastingdienst, is de ondersteuning voor bestanden over belastingjaar 2019 toegevoegd.  

Correctie forfaitaire rendement 

Voor 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen 0,05%-punt te hoog en op sparen 0,01%-punt te laag 
vastgesteld door de overheid. Beide wijzigingen zijn verwerkt in box 2 en box 3. 

https://www.hdn.nl/procesinformatie/hdn-20-hypotheken/
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Overzicht inclusief meldingsnummers  

Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle toegevoegde en gewijzigde functionaliteit. In dit overzicht zijn 
tevens de meldingsnummers opgenomen waaronder de wijziging in ons systeem is geadministreerd.  

Betreft 
lokalisatie 

TFS 
nummer 

Beschrijving 

NLD 151200 UTF-8 codering meegeven in de header van een HDN bericht. 

NLD 149839 De nieuwe HDN 20 schema's zijn verwerkt. 

NLD 138279 Het BSN-nummer wordt niet meer meegegeven in het HDN bericht. Geldt voor AX 
en LX. 

NLD 131029 Een waarde onbekend voor de burgerlijke staat in HDN wordt nu leeg vertaald en 
niet meer als gehuwd in gemeenschap van goederen. 

NLD 149593 Optimalisatie inkomensbepaling loondienst 

NLD 149675 Voor de Inkomensverklaring Ondernemer is het BOI-nummer vervangen door een 
dossiernummer. 

NLD 149809 Huidige leningsdelen worden richting HDN nu op dezelfde manier doorgegeven als 
bij een nieuwe lening. Dus ook met de vermelding of het een box 1, box 3 of een 
deels box 1/box 3 lening is. En op basis daarvan ook een consumptief bedrag als het 
(deels) een box 3 lening is. 

NLD 149555 Voor de landenlijst is Kosovo toegevoegd en is Macedonië gewijzigd in Noor 
Macedonië. Een en ander wordt indien van toepassing ook als zodanig vertaald naar 
HDN. 

NLD 150409 De hypotheekopties zijn weer geactualiseerd. Ook de maatschappij rentetypes 
zijn weer actueel gemaakt. 

NLD 148970 Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de Ockto koppeling wordt, maast dat al als 
data leverancier wordt doorgegeven, nu ook als externe identificatie gekoppeld aan 
de hypotheekgever. Daarmee wordt duidelijk gemaakt om welke persoon het gaat bij 
de gegevens Ockto. 

NLD 153052 Een functie voor het opschonen van berichten in de berichtenmanager kon niet 
worden uitgevoerd. Dit is opgelost. 

NLD 149549 Het is nu ook mogelijk de VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte) over 2019 te importeren in 
Figlo. 

NLD 151974 Voor 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen 0,05%-punt te hoog en op 
sparen 0,01%-punt te laag vastgesteld door de overheid. Beide wijzigingen zijn 
verwerkt in box 2 en box 3. 
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Meldingen uit tussenliggende releases en patches 

Hieronder volgt overzicht van de meldingsnummers die in patch 12.0.1 zijn opgelost en tevens onderdeel zijn 
van deze release. 

Betreft 
lokalisatie 

TFS 
nummer 

Beschrijving 

GLOB 147676 Het afwijkend verzekerd bedrag van de tweede verzekerde in een risicoverzekering of 
spaarverzekering werd niet juist gecorrigeerd voor inflatie. 

GLOB 146891 De premie van een woonlastenverzekering steeg onterecht in het nominaal inflatiemodel 
terwijl deze gelijk zou moeten blijven. 

NLD 148200 In Figlo Hypotheken wordt het veld NHG-kosten bij de invoerkeuze handmatig 
overschreven met 0,00 als het hypotheekbedrag berekend wordt en NHG niet haalbaar 
blijkt.  

NLD 148258 Bij reeds eigenaar-bewoner (oversluiten en extra/aanvullend) wordt de kostengrens voor 
NHG in acht genomen. 

NLD 149170 Als gevolg van een automatische .Net framework update was het niet mogelijk om vanuit 
MoneyView terug te keren naar Figlo Advisor of Figlo Hypotheken en de berekende 
gegevens en bijlagen te verwerken in de applicatie. 

 

Hieronder volgt overzicht van de meldingsnummers die in patch 12.0.2 zijn opgelost en tevens onderdeel zijn 
van deze release.  

Betreft 
lokalisatie 

TFS 
nummer 

Beschrijving 

GLOB 150937 In de Figlo.Hawanedo.Web.API (JsonProviderService) is een geheugenlek opgelost, die 
ervoor zorgde dat het geheugen van het systeem vol raakte bij gebruik van die service.  

 

Hieronder volgt overzicht van de meldingsnummers die in patch 12.0.3 zijn opgelost en tevens onderdeel zijn 
van deze release.  

Betreft 
lokalisatie 

TFS 
nummer 

Beschrijving 

GLOB 150937 In de Figlo.Hawanedo.Web.API (JsonProviderService) is een geheugenlek opgelost, die 
ervoor zorgde dat het geheugen van het systeem vol raakte bij gebruik van die service.  

NLD 151991/ 

149525 

Bij een overbrugging in Figlo Hypotheken is nu weer het bedrag van het 
overbruggingskrediet zichtbaar in het rapport. 

 


