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In deze release notes is de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van de versie 10.0 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 10.0 release bevat onder andere uitbreiding van Figlo Hypotheken met herfinanciering en extra hypotheek, 
uitbreiding van invoermogelijkheden, waaronder de inkomensspecificatie en verbeterde opmaak in Figlo Start en 
diverse overige verbeteringen.   

 

 

Herfinanciering en Extra hypotheek 

Uitgebreide herfinanciering 

In Figlo Hypotheken is het binnen de woningwens 'Herfinanciering' voortaan mogelijk om terug te grijpen naar 
de lopende hypotheekproducten. Binnen de uitgangspunten, op de begrotingspagina, is de optie 'Uitgebreid' 
daarvoor toegevoegd. Via deze optie kan voor ieder lopend hypotheekdeel de adviesstatus worden geselecteerd. 
Per stopgezet lopend hypotheekdeel kan tevens een bedrag voor 'Vergoeding renteverlies bank' worden 
ingevoerd. 

 

 

Lopende producten bij herfinanciering en extra hypotheek 

Figlo Hypotheken ondersteunt voor de woningwensen Herfinanciering (uitgebreid) en Extra hypotheek de 
mogelijkheid om een advieskeuze te maken voor de lopende hypotheekproducten. Lopende aflosproducten in 
het advies kunnen worden gestopt of ongewijzigd worden voortgezet. Deze twee standaardopties worden 
aangevuld met 'Stoppen en fiscaal voortzetten' en 'Voortzetten en herkoppelen'. U maakt deze keuze bij het 
onderdeel Hypotheek (lopend) op de begroting.  

 

In het geval van de advieskeuze ‘Voortzetten en herkoppelen’ verschijnt er bij het onderdeel Aflosproducten 
voor de geadviseerde hypotheek een extra knop, genaamd Kopieer lopend product. De Kopieer knop is 
gepositioneerd rechts van de (welbekende) Voeg toe knop. De Kopieer knop toont een lijst met voort te zetten 
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aflosproducten. Door een product te selecteren worden gegevens van het lopend aflosproduct opgehaald en 
automatisch ingevuld op het formulier.  

 

Indien nodig kunt u de productgegevens zelf aanpassen (inleg/premie, einddatum, doelkapitaal en dergelijke). 
Voor alle duidelijkheid, éénmaal toegevoegd/gekopieerd is er geen koppeling meer met het originele (lopende) 
product.  

Dan is er nog de keuze om een lopend aflosproduct fiscaal voort te zetten. Die keuze resulteert in het stoppen 
van het product zonder dat er een uitkering plaatsvindt in het budget. U dient in dit geval, net als de vorige 
versie, zelf een nieuw product toe te voegen met een inbreng bedrag. Tot slot: wanneer het aantal (fiscaal) 
voortgezette producten, bij het onderdeel Hypotheek (lopend), niet overeenkomt met het aantal geadviseerde 
producten van een vergelijkbaar type wordt dit gemeld. 

Selecteren rentepercentage 

Bij het samenstellen van de hypotheek op de begroting, in Figlo Hypotheken, is het mogelijk om gebruik te 
maken van een nieuwe renteselectie functie. Het scherm om een bijbehorend rentetarief te selecteren wordt 
getoond na klikken op het vizier symbool, direct rechts naast het veld rentepercentage. De (reeds bekende) 
gegevens van het ingevoerde hypotheekdeel worden automatisch toegepast als filter. Door een rentepercentage 
te selecteren op het tarievenoverzicht, gevolgd door klikken op de knop Tarief overnemen, wordt ze 
overgenomen in het advies. Naast het rentetarief worden tevens de aanbieder, het product, de vorm en de 
rentevaste periode mee teruggenomen. Het effect van automatisch mee terugnemen wordt ook bereikt door te 
dubbelklikken op een rentepercentage op het tarievenoverzicht. 
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Aflossen meerdere hypotheekdelen vanuit een ORV 

In Figlo Hypotheken is het mogelijk om voor een geadviseerde overlijdenrisicoverzekering aan te geven welke 
hypotheekdelen met de verzekeringsuitkering worden afgelost. Bij de invoer kunnen meerdere hypotheekdelen 
worden geselecteerd en bovendien eenvoudig in de juiste volgorde worden gesleept. De meervoudige keuze is 
een verbetering ten opzichte van de vorige versie, waar de keuze enkelvoudig is. 

 

LTV-vaststelling Normsoort Herfinanciering en Extra Hypotheek voor NHG 

Het systeem bepaalt, en toont in Figlo Hypotheken, welke Loan-to-value (LTV) norm van toepassing is voor 
NHG. Deze verbetering betreft een duidelijker onderscheid tussen de norm 'Reeds eigenaar-bewoner nieuwe 
(vervangende) lening' en de norm 'Reeds eigenaar-bewoner aanvullende lening'. Voortaan wordt er 
gecontroleerd op de inhoud van het hypotheekplan. En niet alleen afgegaan op de wenssoort: herfinanciering of 
extra hypotheek. Er is sprake van de norm 'Aanvullend' als er geen leningen of hypotheken worden afgelost én 
één ander hypotheekdeel wordt/andere hypotheekdelen worden voortgezet. Er is sprake van de norm 
'Nieuw/vervangend' als er leningen of hypotheken worden afgelost, of als hypotheekdeel wordt/-delen worden 
voortgezet. De toegepast norm wordt weergegeven op de begroting onder de details voor de uitkomsten 
(bovenaan de pagina). 

Einde rentevaste periode ook als datum 

Met deze nieuwe versie voor Figlo Hypotheken is het mogelijk, om op de begrotingspagina, de rentevaste 
periode van een hypotheekdeel in te voeren als een einddatum. De vorige versie bood reeds de invoeroptie om 
de rentevaste duur in jaren op te geven. Switchen tussen beide opties, datum of duur is mogelijk. Dat kan door 
te klikken op de schakelaar rechts naast het veld Rentevast. Uitvinken staat gelijk aan een invoer op basis van de 
duur. Aanvinken zorgt voor een invoer op basis van een einddatum. Voor bestaande dossiers geldt dat na het 
heropenen van een hypotheekplan na de update de rentevast periode wordt getoond als een einddatum. Om te 
zorgen dat vergelijkbare functies op dezelfde manier werken is rechts naast het veld Duur/einddatum ook zo ’n 
schakelaar geplaatst. Deze schakelaar was al aanwezig onder de hypotheekdeel detail en is slechts verplaatst. 

Meldingen in de begroting 

De Figlo Hypotheken begrotingspagina is verbeterd op het punt van meldingen tonen. Met deze versie toont de 
Begroting meer hints en waarschuwingen over de samenstelling en juistheid van het advies. Hiervoor is een 
apart onderdeel gecreëerd op de pagina Begroting genaamd 'Meldingen'. Gepositioneerd tussen de onderdelen 
resultaten en uitgangspunten. Het onderdeel toont het aantal meldingen. Klikt u het onderdeel Meldingen open, 
dan verschijnen de verschillende teksten. De teksten worden getoond in volgorde van belangrijkheid: eerste de 
blokkerende (rode stip), dan de waarschuwende (oranje stip) en tot slot de informatieve teksten (blauwe stip). 
Ook de Opslaan knop onderaan de begrotingspagina bevat een verwijzing naar het onderdeel Meldingen 
onderdeel bovenaan de pagina. 
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Overige verbeteringen 

Studieleningen en LTI 

Voor de hypotheektoets (Loan-to-income) kan voor studieleningen voortaan worden gekozen welke norm het 
betreft. De (oude) norm van vóór 1 september 2015 of de (nieuwe) norm vanaf 1 september 2015. De oude 
norm gaat uit van een maandelijkse verplichting ter grootte van 0,75% van de hoofdsom of limiet. De nieuwe 
norm gaat uit van een maandelijkse verplichting ter grootte van 0,45% van de hoofdsom of limiet. Op de lening 
kaarten is hiervoor de eigenschap ‘Toetsing studielening’ toegevoegd. Er kan worden gekozen uit drie mogelijke 
waarden: ‘Oude normen’, ‘Nieuwe normen’ of ‘Op basis van startdatum’. Standaard is de waarde ‘Oude normen’ 
gekozen. De waarde 'Op basis van startdatum' zorgt ervoor dat het systeem de juiste norm bepaalt, afhankelijk 
van de startdatum van de lening. 

Aanvragen offerte risicoverzekering via HDN 

Als u in de begroting van Figlo Hypotheken een overlijdensrisicoverzekering toevoegt, kan nu ook een LX-
aanvraag worden gedaan. Uiteraard alleen indien een maatschappij een LX bericht ondersteunt en alleen als het 
een nieuwe overlijdensrisicoverzekering betreft. 

Betaalbaarheid op basis van gewogen gemiddelde rente 

In Figlo Hypotheken wordt voor de betaalbaarheidsgrafieken nu in alle gevallen uitgegaan van de gewogen 
gemiddelde toetsrente van de hypotheekdelen in het advies.  

Eenmalige lasten in fictieve woonlast van de Hypotheekacceptatietoets   

Voor de Loan-to-income (LTI) toets wordt een éénmalige inleg of een éénmalige premie op een aflosproduct, die 
plaatsvindt op de startdatum van de wens, voortaan weer correct meegenomen bij de beoordeling. Zo'n 
éénmalige inleg of premie kan in Figlo Advisor worden ingevoerd als transactie op de (sub) kaart voor een 
aflosproduct (KEW, BEW of SEW). Het betreft de LTI regel dat een aanvangsstorting meetelt als opgebouwde 
waarde in de bepaling van de fictieve woonlast. 

LTV en extra hypotheek 

Voor de hypotheekwens 'Extra hypotheek' is een rekenfout opgelost voor het maximum Loan-to-value (LTV) 
bedrag. Het betreft de NHG Voorwaarden en Normen 2019. In een specifieke invoersituatie, waarbij 
energiebesparende voorzieningen zijn gecombineerd met verbeteringen, werd de kostengrens te streng 
gehanteerd. 

Woonlastenverzekering tegen koopsom in maandlastenoverzicht 

Het totaalbedrag voor verzekeringen onderaan de tabel werd verkeerd berekend wanneer er sprake is van een 
woonlastenverzekering tegen koopsom. In plaats van deze koopsom één keer mee te tellen, telde deze 12 keer 
(12 maanden) mee. 

Opslaan begroting met ORV tegen koopsom 

In Figlo Hypotheken is het probleem van het opslaan van de pagina Begroting met daarin opgenomen een 
overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom, verholpen 

Afronden LTV-percentage 

In de begroting wordt het getoonde LTV-percentage naar boven afgerond. 

Eigenaar risicoverzekering 

Voor de overlijdensrisicoverzekering in Figlo Hypotheken kan nu ook de eigenaar worden toegevoegd. Deze 
wordt als verzekeringnemer gemapt naar het HDN LX bericht. 
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Opmaak in Figlo Start 

De opmaak van de verschillende schermen in Figlo Start is aangepast en verbeterd. Zo worden de labels van een 
veld naast het veld getoond, in plaats van erboven. Ook worden de velden in één kolom getoond, zodat u minder 
wordt afgeleid.  

Groeperen per onderdeel 

Op een invoerformulier dat uit meerdere stappen bestaat, zoals een BV, worden de velden gegroepeerd 
weergegeven per stap.  

 

 

Groeperen van velden 

Velden die in de Figlo Advisor werden getoond in een dialoogvenster of expander, worden in Figlo Start als 
expander getoond.  
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Inkomensspecificatie 

Op de formulieren Loondienst en Salaris DGA inkomen kan een gedetailleerde specificatie van het inkomen 
worden ingevoerd. Het totaal bruto jaarsalaris wordt overgenomen als bruto jaarinkomen.  

 

Wijzigingen & Transacties 

Voor velden waarop wijzigingen mogelijk zijn en invoer waarop transacties mogelijk zijn kunnen nu in Figlo Start 
wijzigingen en transacties worden toegevoegd. De wijzigingen en transacties worden door middel van een lijst in 
een expander getoond in een formulier.  
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Subkaarten 

Het is nu mogelijk om een formulier binnen een formulier (subkaarten) in Figlo Start in te voeren. Voorbeelden 
hiervan zijn een SEW-rekening binnen een SEW-hypotheek of een onroerende zaak binnen de balans van een 
BV. De subkaarten worden in een lijst met een expander getoond. 

 

Toelichting 

Het is mogelijk om in Figlo Start een toelichting per formulier toe te voegen. 

 

Maatschappijnaam 

In Figlo Start wordt voor de maatschappij van bijvoorbeeld een hypotheek of verzekeringsproduct een keuzelijst 
van maatschappijen uit de content ondersteund. 
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Netto woonlast inclusief totalen  

In Figlo Pagina's is een pagina toegevoegd met een overzicht van de netto woonlast inclusief totalen en 
grafieken, zodat ook van de huidige situatie een overzicht van de woonlasten kan worden samengesteld. Dit 
overzicht is ook beschikbaar voor analyses zonder hypotheekwens.  

Nieuw rapportsjabloon voor echtscheiding 

Speciaal voor echtscheidingsadviseurs is een nieuw sjabloon opgenomen voor een eenvoudig financieel 
overzicht na echtscheiding. Dit sjabloon sluit aan bij de reeds beschikbare handleiding in het Helpcenter. 

Nieuw rapportsjabloon voor uitgebreide herfinanciering 

Voor een uitgebreide herfinanciering hypotheekadvies is een apart rapportsjabloon ‘2.2b Figlo Hypotheken- 
Hypotheek Advies Rapport’ waarin de status van de lopende producten wordt weergegeven.  
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Financiële overzichten huidige situatie én plannen 

Het is nu mogelijk om in MijnKluis de resultaten van plannen op basis van 'Rapportageonderdelen' te kunnen 
inzien. Zo heeft uw klant uitgebreide cijfermatige overzichten van plannen tot zijn beschikking om te kunnen 
raadplegen.*  

 

* op MacOS in Safari wordt bij dit onderdeel en in rapportageonderdelen geen grafiek getoond. 
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Overige verbeteringen 

Technische verbeteringen 

EO-pdf in Figlo Pagina’s 

Het component dat in Figlo Pagina’s wordt gebruikt voor het genereren van Word- en pdf-bestanden is 
bijgewerkt naar een nieuwe versie, omdat het oude component niet compatible is met Windows server 2016.  

.NET Framework-versie 

We hebben de backend-software van Figlo geüpgraded naar .NET Framework-versie 4.6.2. Dat betekent dat alle 
servers met Figlo-componenten de .NET Framework runtime-versie 4.6.2 nodig hebben. 

Azure SDK 

Azure Cloud Services ondersteunen niet meer dan de laatste twee Azure SDK versies voor het uitrollen van 
nieuwe Cloud Services in Azure. Daarom is de Azure SDK die gebruikt wordt binnen het Figlo Platform 
bijgewerkt naar de meest recente versie. 

Verbeteringen voor beveiliging en performance 

Voor een betere veiligheid en performance van het Figlo Platform zijn enkele componenten bijgewerkt naar een 
nieuwere versie, zoals van AngularJS ASP.net MVC en .NET framework.  

Berekeningen 

Huurtoeslag 

Het recht op huurtoeslag is aangepast aan de nieuwe wetgeving die per 1-1-2020 ingaat. Door deze nieuwe 
wetgeving wordt het recht op huurtoeslag niet in één keer naar nihil teruggebracht op het moment van passeren 
van een inkomensgrens, maar loopt de afbouw geleidelijk aan door tot nihil. Deze verbetering is ook onderdeel 
van de Engine update juli 2019.  

Bij de bepaling of er sprake is van voordeel uit sparen en beleggen voor de huurtoeslag werd onterecht de 
vrijstelling voor groene beleggingen meegerekend. Daardoor kon een cliënt met groene beleggingen soms 
onterecht in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat is nu aangepast. 

Einddatumaftrek voor de einddatum hypotheek in hetzelfde jaar 

Bij een hypotheek werd in het jaar van einde hypotheek de aftrek niet goed berekend, als de einddatum 
hypotheekrenteaftrek ligt vóór de einddatum van de hypotheek zelf en deze beide data in hetzelfde jaar vallen. 
Dat is nu aangepast. 

Tekortberekening buiten Nederland 

Bij tekortberekening in de Need fase buiten Nederland, bijvoorbeeld in Griekenland, werd de mate waarin het 
tekort was opgelost niet correct berekend. Het resultaat was in bepaalde gevallen 100%, zonder dat de tekorten 
waren opgelost. 
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Webservices & Studio 

CalculateMortgages 

De TotalNetHousingCosts property is aan de output van de CalculateMortgages-call toegevoegd. 

 

Studio Sites en Widgets 

De volgende studio sites zijn verwijderd en worden niet meer opgeleverd: 

• MaxMortgage, en eventuele child-sites. 

• Oriëntatie, en eventuele child-sites. 

 

De volgende widgets zijn verwijderd omdat ze alleen werden gebruikt in bovenstaande sites: 

Max Mortgage Save as Prospect Desired Property  

Max Mortgage Toggle partner Finance Mortgage Construction  

Max Mortgage Card  Insight Context Selection  

Max Mortgage HelpButton  Insight Scenario Selection  

Max Mortgage Calculation  MaximumMortgage  

Max Mortgage Calculation Principles  Mortgage Applied assets  

Max Mortgage Clear All  Net housing costs  

Change current finance structure  New Mortgage Finance 

Desired net housing costs   

 

De volgende widgets zijn generiek opgenomen:  

Card input V2 

Card input V2 focus helper 

Progress 
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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 95336 Voor de hypotheektoets (loan-to-income) kan voor studieleningen voortaan worden 
gekozen voor een oude (0,75%) of nieuwe norm (0,45%). 

NLD 95921 Als u in de begroting van Figlo Hypotheken een overlijdensrisicoverzekering 
toevoegt, kan nu ook een LX-aanvraag worden gedaan.  

NLD 107397 In Figlo Start is het nu mogelijk om bij rekeningen en schulden transacties op te 
voeren, te wijzigen en te verwijderen. 

GLOB 109809 In Figlo Start worden wijzigingen ondersteund.  

NLD 111079 Voor de huurtoeslag werd bij de bepaling of er sprake is van voordeel uit sparen en 
beleggen onterecht de vrijstelling voor groene beleggingen meegerekend.  

GLOB 114464 EOpdf is geüpdatet naar versie 19. In Figlo Platform kunnen rapporten afgedrukt 
worden in PDF, waarbij gebruik wordt gemaakt van EOpdf. 

NLD 116252 In Figlo Start wordt de keuzeselectie voor een maatschappij op basis van de content 
ondersteund.  

NLD 118325 In Figlo Hypotheken wordt voor de betaalbaarheidsgrafieken nu in alle gevallen 
uitgegaan van de gewogen gemiddelde toetsrente van de hypotheekdelen in het 
advies. 

NLD 120175 In Figlo Start worden nu velden met property type Subproperties ondersteund. 

NLD 120181 In Figlo Start worden nu velden met property type Reference ondersteund. 

GLOB 122220 De layout van de verschillende schermen in Figlo Start is aangepast. 

NLD 123462 In Figlo Pages op de pagina 'Uitgangssituatie bezittingen en schulden op basis van 
ingevoerde waarden' wordt de rekening-courant van de cliënt/partner met de BV 
getoond onder het kopje 'Bezittingen' en 'Schulden' als deze geen waarde heeft. Dat 
was niet gewenst. 

NLD 123631 Bij het samenstellen van de hypotheek op de begroting in Figlo Hypotheken, is het 
mogelijk om gebruik te maken van een nieuwe renteselectie functie.  

GLOB 124254 Geëxporteerde klantdossiers waarin Gewenst resterend budget (GRB) aanstaat en 
het advies is Afgerond (Finalized), konden niet worden geïmporteerd. Dit is opgelost. 

GLOB 124255 We hebben de backend-software van Figlo geüpgraded naar .NET Framework-versie 
4.6.2. Dat betekent dat alle servers met Figlo-componenten de .NET Framework 
runtime-versie 4.6.2 nodig hebben. 

GLOB 125088 In Figlo Start wordt bij een financieel product alleen aangegeven dat het een 
sparen/ontsparen product is als het ook daadwerkelijk wordt gebruikt voort 
Sparen/Ontsparen. 

NLD 125828 In Figlo Hypotheken is het binnen de woningwens 'Herfinanciering' voortaan 
mogelijk om terug te grijpen naar de lopende hypotheekproducten uit de 
woonsituatie.  

NLD 127088 In Figlo Start is nu het veld Toelichting op elke kaart zichtbaar. Velden met property 
type Dialog in combinatie met button type Note worden ondersteund. 

NLD 127167 De TotalNetHousingCosts property is aan de output van de CalculateMortgages-call 
toegevoegd 
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NLD 128440 Voor een nieuwe gebruiker is het nu ook weer standaard mogelijk om de 
contactinformatie te wijzigen. 

GLOB 128544 In de Huidige Situatie pagina van Figlo Start wordt in kaarten met meer dan 2 
pagina's nu de velden gegroepeerd per pagina getoond. 

GRC 129179 De taal ‘Grieks’ is toegevoegd in Figlo Start. 

GLOB 129190 Het is in Figlo Start nu mogelijk om op werkinkomen de ingangsdatum in te vullen bij 
het ingevoerde inkomen. 

GLOB 129233 In Figlo Start worden transacties ondersteund. Velden met dit button type tonen een 
overzicht van reeds opgeslagen transacties. Ook kunnen Transacties toegevoegd, 
gewijzigd en verwijderd worden. 

GLOB 129235 In Figlo Start wordt de button type Changes ondersteund. Velden met dit button 
type tonen een overzicht van opgeslagen Wijzigingen. Ook kunnen Wijzigingen 
toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden. 

GLOB 129291 Accepteer de standaardwaarde als geldige Choice property waarde, ook als de 
waarde niet als mogelijke waarde is geconfigureerd. 

GLOB 129692 In Figlo Start is de 'historie' knop verwijderd die achter de Waarde/datum veld van 
Bankrekeningen en Beleggingen staan. Voortaan kunnen de wijzigingen/historie met 
een expander worden bekeken en aangepast. 

NLD 129704 Voor de Loan-to-income (LTI) toets wordt een éénmalige inleg of een éénmalige 
premie op een aflosproduct, die plaatsvindt op de startdatum van de wens, voortaan 
weer correct meegenomen bij de beoordeling. 

NLD 129728 Bij invoer van een openstaande schuld per een datum later dan 1 januari 2019 en 
een deel eigenwoningschuld in de huidige woonsituatie in Figlo Hypotheken, werd in 
het eerste jaar geen hypotheekrenteaftrek toegepast. Hierdoor waren in het 
woonlastenoverzicht in dat jaar de bruto maandlasten gelijk aan de netto 
maandlasten. 

NLD 129863 In de Inventory wizard is het weer mogelijk om wijzigingen op spaarrekeningen op te 
slaan. 

NLD 129945 Het is nu niet meer mogelijk om negatieve waarden in te vullen bij overig inkomen. 

GLOB 130148 Azure Cloud Services ondersteunen niet meer dan de laatste twee Azure SDK 
versies voor het uitrollen van nieuwe Cloud Services in Azure. Daarom is de Azure 
SDK die gebruikt wordt binnen het Figlo Platform bijgewerkt naar de meest recente 
versie. 

NLD 130502 Bij een hypotheek werd in het jaar van einde hypotheek de aftrek niet goed 
berekend, als de einddatum hypotheekrenteaftrek ligt vóór de einddatum van de 
hypotheek zelf en deze beide data in hetzelfde jaar vallen. Dat is nu aangepast. 

NLD 130942 Voor de hypotheekwens 'Extra hypotheek' is een rekenfout opgelost voor het 
maximum Loan-to-value (LTV) bedrag. Het betreft de NHG Voorwaarden en Normen 
2019. In een specifieke invoersituatie, waarbij energiebesparende voorzieningen zijn 
gecombineerd met verbeteringen, werd de kostengrens te streng gehanteerd. 

NLD 130943 Het totaalbedrag voor verzekeringen onderaan de tabel wordt verkeerd berekend 
wanneer er sprake is van een woonlastenverzekering tegen koopsom. In plaats van 
deze koopsom één keer mee te tellen, telt ze 12 keer (12 maanden) mee. 

NLD 131011 

125826 

125827 

Figlo Hypotheken ondersteunt voor de woningwensen Herfinanciering (uitgebreid) 
en Extra hypotheek de mogelijkheid om een advieskeuze te maken voor de lopende 
hypotheekproducten.  

GLOB 131065 Het (SSO) openen van een klantdossier in Figlo Advisor vanuit Figlo Start is 
geoptimaliseerd, waardoor de performance is verbeterd. 
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NLD 131071 In Figlo Hypotheken is het probleem van het opslaan van de begrotingspagina met 
daarin opgenomen een overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom, verholpen 

NLD 131174 In Figlo Hypotheken is het mogelijk om voor een geadviseerde 
overlijdenrisicoverzekering aan te geven welke hypotheekdelen met de 
verzekeringsuitkering worden afgelost.  

NLD 131237 In Figlo Pagina's is een pagina toegevoegd met een overzicht van de netto woonlast 
inclusief totalen en grafieken, zodat ook van de huidige situatie of analyses zonder 
woningwens een overzicht van de woonlasten inclusief totalen kan worden 
samengesteld. 

NLD 131580 Het systeem bepaalt, en toont in Figlo Hypotheken, welke Loan-to-value (LTV) norm 
van toepassing is voor NHG.  

GLOB 131798 In Figlo Start wordt het button type SubCards ondersteund. Velden met dit button 
type tonen een overzicht van gekoppelde SubCards. Ook kunnen SubCards 
toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden. 

NLD 131907 Het maandlastenoverzicht is verbeterd op het punt van gebroken jaren.  

NLD 131910 Het recht op huurtoeslag is aangepast aan nieuwe wetgeving die per 1-1-2020 
ingaat.  

NLD 132083 Met deze nieuwe versie voor Figlo Hypotheken is het mogelijk, om op de 
begrotingspagina, de rentevast periode van een hypotheekdeel in te voeren als een 
einddatum.  

NLD 132163 In Figlo Hypotheken is het binnen de woningwens 'Herfinanciering' voortaan 
mogelijk om terug te grijpen naar de lopende hypotheekproducten. Binnen de 
uitgangspunten, op de begrotingspagina, is de optie 'Uitgebreid' daarvoor 
toegevoegd. Via deze optie kan voor ieder lopend hypotheekdeel de adviesstatus 
worden geselecteerd. Per stopgezet lopend hypotheekdeel kan tevens een bedrag 
voor 'Vergoeding renteverlies bank' worden ingevoerd. 

NLD 132243 Studio/Pages: Het woord “hypotheek kosten” in de tabel financieringsconstructie is 
aangepast naar “hypotheekkosten”. 

NLD 132515 In de laatste maand in het overzicht van de HAT wordt weer het juiste inkomen 
getoond. Hierdoor wordt ook weer het juiste inkomen toegepast bij het bepalen van 
de woonquote box 1. 

NLD 132540 Het is nu mogelijk om in MijnKluis de resultaten van plannen op basis van 
'Rapportageonderdelen' te kunnen inzien. 

NLD 132584 Speciaal voor echtscheidingsadviseurs is een nieuw sjabloon opgenomen voor een 
eenvoudig financieel overzicht na echtscheiding. Dit sjabloon sluit aan bij de reeds 
beschikbare handleiding in het Helpcenter. 

GLOB 133866 Bij tekortberekening in de Need fase buiten Nederland, werd de mate waarin het 
tekort was opgelost niet correct berekend. Het resultaat was in bepaalde gevallen 
100%, zonder dat de tekorten waren opgelost. 

NLD 133872 De Figlo Hypotheken begrotingspagina is verbeterd op het punt van meldingen 
tonen.  

NLD 134584 In de begroting wordt het getoonde LTV-percentage naar boven afgerond. 

NLD 134816 Op de fiscale waarde van overige bezittingen, was het niet mogelijk om wijzigingen in 
te voeren, omdat het type wijziging leeg was. Dit is hersteld. 

NLD 134838 Voor de overlijdensrisicoverzekering in Figlo Hypotheken kan nu ook de eigenaar 
worden toegevoegd. Deze wordt als verzekeringnemer vertaald naar het HDN LX-
bericht. 

 


