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In deze release notes is de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van versie 17.0 van de Figlo applicaties
beschreven. Wij adviseren u dit document goed door te lezen. Voor meer informatie is het mogelijk contact op te
nemen met onze afdeling Support via ons online Helpcenter.
De 17.0 release bevat onder andere de aansluiting op het vernieuwde platform van HDN de aangepaste berekeningen
van de Hypotheek Acceptatie Toets op basis van de NHG Voorwaarden en Normen 2021-2. De aanpassingen van de
bedragen voor de sociale zekerheid per 1 juli zijn integraal onderdeel van deze release. Daarnaast bevat de release
diverse uitbreidingen en verbeteringen.

Aansluiting op het vernieuwde platform van HDN
Voor offerte aanvragen bij geldverstrekkers maakt Figlo gebruik van het HDN-platform. HDN heeft het platform
vernieuwd om nieuwe ideeën en innovaties te kunnen realiseren. Door het platform te vernieuwen is de financiële
keten klaar voor de toekomst. Figlo is aangesloten op dit nieuwe HDN-platform zodat berichten zijn te versturen en te
ontvangen via het HDN-netwerk.

NHG Voorwaarden en Normen 2021-2
De Hypotheek Acceptatie Toets (HAT) is aangepast naar aanleiding van de NHG Voorwaarden en Normen per 1 juli
2021. Vanaf 2031 vervalt voor de eerste klanten de hypotheekrenteaftrek door het bereiken van de
30-jaarstermijn. Wanneer de einddatum aftrek binnen 10 jaar van het moment van aangaan van een financiering valt,
wordt daar rekening mee gehouden bij het berekenen van de maximale financieringslast.
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Finner in Start
De Finner-koppeling die al eerder in Figlo Advisor beschikbaar was is nu ook beschikbaar in Figlo Start. De koppeling
met Finner brengt twee werelden samen: de expertise van financieel planners bij het maken en bewaken van een
financieel plan én de expertise van Finner om voor de klant de beste beleggingsoplossing voor vermogensopbouw te
selecteren en te monitoren.

De Finner-applicatie biedt de financieel planner een nieuwe mogelijkheid om via beleggen een blijvende en actieve
relatie met de klant op te bouwen. Door de koppeling met Finner kunnen financieel planners nu ook onafhankelijke
dienstverlening aanbieden voor beleggen en krijgen zij inzicht in meer dan 140 beleggingsoplossingen in Nederland.
Kijk op www.finner.nl voor meer informatie en voor het aanvragen van een Finner account.
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EnergieBespaar Tool
Met de EnergieBespaar Tool maakt u het onderwerp verduurzaming bespreekbaar met uw klant. De EnergieBespaar
Tool geeft een indicatie van de kosten (voor de financiering van) energiebesparende maatregelen en de effecten
daarvan op de energiekosten en de hypotheek. Voor kosten en besparingen van de besparingsmaatregelen is gebruik
gemaakt van voorbeeldbedragen zoals die worden gebruikt op de website van Milieu centraal. De indicatie van de
rentekorting wordt vastgesteld op basis van de vergelijking tussen het huidige en het nieuwe energielabel van een
woning.
De tool is op te starten vanuit het menu onderdeel ‘Tools’.
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Verbeterde layout
De weergave op een smaller scherm is verbeterd. Wanneer de pagina smaller wordt gemaakt wordt een minimale
breedte gebruikt, waardoor als het scherm kleiner is een schuifbalk in beeld komt. Hierdoor worden geen gegevens
meer over elkaar getoond en blijven deze leesbaar.
Voor

Na

Verplichte velden duidelijker
Velden die verplicht zijn in de applicatie zijn voorzien van een sterretje achter het label. Door met de muis over het
sterretje te gaan wordt de tekst 'Dit veld is verplicht' zichtbaar. Bij verkeerd of niet ingevulde velden wordt een rode
tekst onder het betreffende veld getoond.
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Jaarselectie PFO-PFA
Bij het rapporteren van een PFO of PFA is nu voor de selectie van jaren voor het detailoverzicht een selectiescherm
toegevoegd. Op dit scherm selecteert u eenvoudig de jaren die belangrijk zijn om in het rapport te tonen. Met de
knoppen ‘Selecteer alles’ en ‘Deselecteer alles’ past u snel de selectie aan.

Overige verbeteringen Figlo Start
Volgorde binnen schulden
In de categorie schulden worden nu eerst de hypotheken getoond en daaronder de leningen.
Kosten in hulpberekening lijfrente
In Figlo Start werden in de hulpberekening voor het bepalen van de premie vanuit de verzekerde som in de lijfrenteopbouwverzekering de kosten niet op de juiste wijze meegenomen. Dat is nu aangepast.
Verwijderde partner nog zichtbaar
In sommige gevallen bleef in Figlo Start een partner na verwijderen nog zichtbaar. Dat is nu aangepast.
Risicobereidheid op de client kaart
In gevallen dat de risicobereidheid niet werd getoond op de cliëntkaart toont deze nu wel weer de uitkomst van de
risicoprofiel vragenlijst. Wanneer de uitkomst niet wordt getoond, sla dan opnieuw de vragenlijst van de
risicobereidheid onder het klantprofiel op, zodat de risicobereidheid wel weer wordt getoond op de cliëntkaart.
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Vernieuwde platform HDN
Voor offerte aanvragen bij geldverstrekkers maakt Figlo gebruik van het HDN-platform. HDN heeft het platform
vernieuwd om nieuwe ideeën en innovaties te kunnen realiseren. Door het platform te vernieuwen is de financiële
keten klaar voor de toekomst. Figlo is aangesloten op dit nieuwe HDN-platform zodat berichten zijn te versturen en te
ontvangen via het HDN-netwerk. Het nieuwe HDN-platform is gebaseerd op web services en vervangt de HDNEnterprise en HDN-Basic software.
Op onze SaaS-omgeving (europe.figlo.com) verzorgt Figlo de overgang op het nieuwe platform. Uw oude node (de
aansluiting op het HDN-netwerk) wordt automatisch omgezet in een SaaS-node.
Voor Enterprise relaties is gedurende een beperkte periode zowel de aansluiting via de oude methode als via het
nieuwe netwerk HDN-platform beschikbaar, zodat u de mogelijkheid heeft om de overstap naar het nieuwe HDNplatform te maken. Deze overstap wordt begeleid vanuit Figlo.
Status bericht opvragen
Om te achterhalen of een bericht bij de aanbieder is aangekomen heeft u nu zelf de mogelijkheid om in de
berichtenmanager de status van een bericht op te vragen. U klikt hiervoor op de status link achter het bericht.

HAT en NHG Voorwaarden en Normen 2021-2
De Hypotheek Acceptatie Toets (HAT) is aangepast naar aanleiding van de NHG Voorwaarden en Normen per 1 juli
2021. Vanaf 2031 vervalt voor de eerste klanten de hypotheekrenteaftrek door het bereiken van de 30-jaarstermijn.
Per 1 januari 2021 kan dit impact hebben op de eerste klanten met een lening die niet volledig is afgelost aan het einde
van de looptijd, wanneer zij binnen 10 jaar van dit moment een nieuwe financiering aangaan. Wanneer dit het geval is,
dan dient het vervallen van de aftrek meegenomen te worden in de maximale financieringslast. In deze specifieke
situatie wordt het onder NHG toegestaan om een aflossingsvrije lening na verlies van hypotheekrenteaftrek
ongewijzigd in box 3 voort te zetten.
Een uitgebreide toelichting over dit onderwerp vindt u in het Online Helpcenter.

figlo.com

7

Overige verbeteringen Figlo Hypotheken
Berekening
Bij startdatums van een annuïtaire hypotheek aan einde van de maand (bijvoorbeeld 31 januari of 31 december)
werden de rente en aflossing op maandniveau niet correct berekend. Over het hele jaar of de looptijd gaf dit slechts
minimale verschillen. De berekening is verbeterd op dit punt.
Validatie einde rentevaste periode
De validatie dat het einde van de rentevaste periode niet na het einde van de hypotheek mag liggen is verwijderd. Dat
betekent dat in voorkomende gevallen een langere rentevaste periode niet leidt tot een validatiemelding en gewoon
kan worden opgevoerd. Bijvoorbeeld bij een rentevaste periode van 20 jaar bij een looptijd van 18 jaar en 9 maanden.
Motivaties na wisselen plan
Wanneer in Figlo Hypotheken van het ene naar het andere plan werd gewisseld, bleven de motivaties uit het eerder
geopende plan zichtbaar. Dat is aangepast.
Woonlastenselectie bij kopie plan
Bij het verwijderen van het originele plan toont het daarvan afgeleide gekopieerde plan voortaan weer de juiste
woonlastenselectie.
Gewogen gemiddelde rente
In de Begroting wordt bovenin nu altijd de gewogen gemiddelde rente getoond en niet meer de gewogen gemiddelde
toetsrente. Dat betekent dat voor het getoonde rentepercentage geen rekening meer wordt gehouden met duur. Ter
verduidelijking is het label nu gemiddelde rente in plaats van rente bij meerdere hypotheekdelen.
Voor het bepalen van de gewogen gemiddelde toetsrente werd bij een aflossingsvrije hypotheek of krediethypotheek
uitgegaan van de resterende duur. Nu wordt volgens de systematiek van de NHG voor een aflossingsvrije hypotheek
altijd uitgegaan van een duur van 30 jaar.
Tonen rentetarieven sneller
Bij het tonen van rentetarieven in Figlo Hypotheken worden alleen de rentes opgehaald voor de geselecteerde
maatschappij/hypotheekvorm/product, in plaats van alle maatschappijen, hypotheekvormen en producten. Hierdoor is
snelheid voor het tonen van de rentetarieven verbeterd.
Persoonlijker overzicht LTI
In het overzicht LTI worden de namen van de cliënt en de partner getoond in plaats van de termen cliënt en partner.

figlo.com

8

Overige verbeteringen
MoneyView vanuit oplossing in Figlo Planning
In een financieel plan kunnen verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering of een
arbeidsongeschiktheidsverzekering als oplossing worden toegevoegd. Voor deze producten is nu ook vanuit het
financieel plan de premie te berekenen met behulp van MoneyView.

Overige verbeteringen
Bij de betaalbaarheidsgrafieken worden de namen van de cliënt en de partner genoemd in plaats van ‘client’ en
‘partner’.
Een nieuwe pagina is toegevoegd waarop rechtsboven op de pagina geen aanduidingen voor een analyse of huidige
situatie op staan.
Op de pagina 'Hoeveel geld kunt u lenen' (Maximale hypotheek) wordt de titel 'Voorwaarden' alleen getoond als er
voorwaarden zijn om te tonen.
Een nieuwe pagina 'Hoeveel geld kunt u lenen' (Maximale hypotheek) is toegevoegd waarop de kolom 'Ter referentie NHG' niet wordt getoond.

Advisor niet meer beschikbaar
Met ingang van versie 15 is Figlo Advisor alleen nog beschikbaar voor specifieke gebruikers voor bepaalde casussen.
Heeft u nog oude plannen, dan zijn de resultaten van een oud Figlo Advisor plan te bekijken in Figlo Planning en is het
mogelijk een PFA-rapport af te drukken om de details van het plan te bekijken.

figlo.com

9

Overige verbeteringen
Technische verbeteringen
Performance
In de Figlo applicaties zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de snelheid van de werking van de applicatie en de
web services.
Beveiliging
In de Figlo applicaties zijn diverse verbeteringen doorgevoerd voor de veiligheid van de applicatie en de bescherming
van gegevens.
Online technische documentatie van bepaalde onderdelen is niet meer openbaar te raadplegen.
Wanneer het wachtwoord voor een gebruiker wordt gewijzigd, worden alle bestaande sessie geforceerd beëindigd. De
Figlo applicaties zijn aangepast zodat, wanneer gebruikers geforceerd worden om hun wachtwoord te wijzigen, ze ook
geforceerd worden om opnieuw in te loggen.
Configuratie
Een nieuwe niet verplichte property definitie van het type ‘Choice’ (zonder default value en met possible values) is toe
te voegen in de Figlo Manager zonder een foutmelding te krijgen bij het opslaan.
Survey
SurveyService.svc is verwijderd omdat deze niet meer werd gebruikt. Dit heeft geen invloed op de Survey Manager of
de vragenlijsten in Figlo Start.
Drie ongebruikte vraagtypes zijn verwijderd uit de Survey Manager. Het gaat om Chart, Movie en Sound. Deze types
waren al niet te bereiken vanuit de Survey Manager UI, maar waren wel beschikbaar in de code.
Berekeningen
De sociale zekerheid cijfers zoals die gelden per 1 juli 2021 zijn doorgevoerd. Het betreft hier bedragen voor ANW-,
AOW- en IOAW-uitkeringen, alsmede het brutominimumloon en het maximum dagloon. De bedragen van de
kinderbijslag zijn in juli 2021 geïndexeerd. De aanpassingen zijn al in de vorm van een engine update ter beschikking
gesteld. De aanpassingen in de engine zijn tevens integraal onderdeel van deze release.
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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.
TFS
nummer

Betreft
lokalisatie

Beschrijving

124331

GLOB

De weergave op een smaller scherm is verbeterd.

148528

GLOB

In de categorie schulden worden nu eerst de hypotheken getoond en daaronder de
leningen.

155633

GLOB

Verplichte velden zijn duidelijker herkenbaar.

158608

GLOB

Bepaalde documentatie van de web services is niet meer openbaar te raadplegen.

167107

GLOB

Bij de PFO-PFA rapportage is het mogelijk om de jaren te selecteren in plaats van de
invoer via komma-gescheiden waarden.

161532

NLD

De snelheid voor het tonen van rentetarieven in Figlo Hypotheken is verbeterd.

161610

GLOB

Wanneer het wachtwoord voor een gebruiker wordt gewijzigd, worden alle
bestaande sessie geforceerd beëindigd.

162962

NLD

Vernieuwd HDN platform, aansluiting op de HDN web services voor het verzenden en
ontvangen van berichten.

163356

NLD

Wanneer in Figlo Hypotheken van het ene naar het andere plan werd gewisseld,
bleven de motivaties uit het eerder geopende plan zichtbaar. Dat is aangepast.

163797

NLD

Vernieuwd HDN platform, ophalen nieuwe berichten met behulp van de HDN API.

168174

GLOB

De beveiliging van Figlo Studio is verbeterd.

169660

GLOB

In Figlo Start werden in de hulpberekening voor het bepalen van de premie vanuit de
verzekerde som in de lijfrente-opbouwverzekering de kosten niet op de juiste wijze
meegenomen. Dat is nu aangepast.

172419

NLD

In de Hypotheek Acceptatie Toets (HAT) is de berekening voor het bepalen van de
fictieve maandlast bijgewerkt voor hypotheekdelen met een opgebouwde waarde.

172536

GLOB

Bepaalde gegevens worden niet meer vastgelegd bij het gebruik van Google Analytics

173029

GLOB

Drie ongebruikte vraagtypes zijn verwijderd uit de Survey Manager.

173389

NLD

De validatie dat het einde van de rentevaste periode niet na het einde van de
hypotheek mag liggen is verwijderd.

NLD

De Hypotheek Acceptatie Toets (HAT) is aangepast in verband met de NHG
Voorwaarden en Normen per 1 juli 2021, waaronder voor de situatie waarbij de
einddatum renteaftrek is bereikt.

173670
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174621

GLOB

Bij startdatums van een annuïtaire en lineaire hypotheek aan het einde van de maand
(bijvoorbeeld 31 januari of 31 december) werden de rente en aflossing op
maandniveau niet correct berekend.

174752

GLOB

Bij het verwijderen van het originele plan toont het daarvan afgeleide gekopieerde
plan voortaan weer de juiste woonlastenselectie.

175006

NLD

Voortaan wordt de maandpremie correct getoond op de Begroting in Figlo
Hypotheken, als het een herkoppelde lopende spaar-/belegverzekering betreft.

175059

GLOB

Een nieuwe niet verplichte property definitie van het type ‘Choice’ (zonder default
value en met possible values) is toe te voegen in de Figlo Manager zonder een
foutmelding te krijgen bij het opslaan.

175126

GLOB

In sommige gevallen bleef in Figlo Start een partner na verwijderen nog zichtbaar.
Dat is aangepast.

NLD

NHG heeft, tegelijk met de introductie van de nieuwe juli 2021 voorwaarden en
normen, een onjuiste berekening gecorrigeerd in het kader van een hypotheekdeel
van de vorm 'opgebouwde waarde' in combinatie met een box 3 bedrag. De
hypotheek acceptatie toets (HAT) in het Figlo Platform is aangepast in lijn met de fix
voor mijn.nhg.nl.

175411

GLOB

Als via onze web service op een hypotheek of lening de StartDate of EndDate van een
onderliggende LoanPart werd meegegeven, geeft dat geen verkeerde resultaten
meer in het maandlastenoverzicht.

175616

NLD

Finner is nu ook te benaderen vanuit Figlo Start.

175698

NLD

In een financieel plan kan voor nieuwe verzekeringen, zoals een
overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering de premie
worden berekend met behulp van MoneyView.

175707

NLD

In de Begroting wordt bovenin nu altijd de gewogen gemiddelde rente getoond en
niet meer de gewogen gemiddelde toetsrente.

175819

GLOB

In gevallen dat de risicobereidheid niet werd getoond op de cliëntkaart wordt deze
nu weer wel getoond.

175837

GLOB

SurveyService.svc is verwijderd omdat deze niet meer werd gebruikt.

176228

NLD

Voor het bepalen van de gewogen gemiddelde toetsrente werd bij een aflossingsvrije
of krediethypotheek uitgegaan van de resterende duur. Nu wordt conform de
systematiek van de NHG voor een aflossingsvrije hypotheek altijd uitgegaan van een
duur van 30 jaar.

176955

NLD

In MAXIM is bij het veld Geboorteland het label aangepast naar Geboorteland, hier
stond Geboortedatum.

173197

NLD

In Figlo Pages zijn bij de betaalbaarheidsgrafieken de namen van de cliënt en de
partner genoemd in plaats van ‘client’ en ‘partner’.

175257
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173122

NLD

In Figlo Pages is een pagina toegevoegd waarop rechtsbovenaan de pagina geen
aanduidingen voor een analyse of huidige situatie op staan.

173362

NLD

In het overzicht LTI worden de namen van de cliënt en de partner getoond in plaats
van de termen cliënt en partner.

173196

NLD

Op de pagina 'Hoeveel geld kunt u lenen' (Maximale hypotheek) wordt de titel
'Voorwaarden' alleen getoond als er voorwaarden zijn om te tonen.

173130

NLD

In Figlo Pagina’s is een nieuwe pagina 'Hoeveel geld kunt u lenen' (Maximale
hypotheek) toegevoegd waarop de kolom 'Ter referentie - NHG' niet wordt getoond.

173289

NLD

In een bepaalde situatie waarbij het bedrag overbrugging ontbrak, gaf het laden van
de Begroting een foutmelding.

175938

NLD

In bepaalde gevallen was het veld ‘Voornamen’ in het HDN bericht was niet goed
gevuld.

NLD

Vanuit de Begroting kon de woonlastenverzekering niet worden opgeslagen als bij
een netto woonlastenverzekering het aftrekbare gedeelte van de premie nog was
ingevuld, zonder dat dit zichtbaar was.

173799

NLD

Wanneer is gekozen voor hergebruik condities beëindigde hypotheek wordt ook het
veld offerteaanvraag met vaste einddatum op Ja gezet. Voor een nieuw toegevoegde
hypotheek blijft het veld offerte aanvragen met vaste einddatum standaard op Nee
laten staan.

177116

NLD

In Figlo Start is nu een link opgenomen naar de Handig tool. Onder Overige tools is
hiervoor het menu item Inkomensbepaling loondienst toegevoegd.

NLD

In Figlo Hypotheken, op de pagina Overzicht LTI, is de uitkomst voor het veld
Hypotheek toegestaan verbeterd. Bij een waarde voor het veld Woonlasten
toegestaan van nihil, wordt het resultaat voor het veld Hypotheek toegestaan ook
altijd bepaald op 0,00.

168375

NLD

In de manager kun je aanbieders uitzetten, maar ook producten van een aanbieder.
De rentetarieven voor het uitgezette product worden gewoon getoond. Zodra je die
overneemt wordt het product niet gevuld. Echter bij opslaan krijg je dan wel een
foutmelding. Dit is gecorrigeerd zodat er geen foutmelding meer optreedt.

170195

NLD

Bij een herfinanciering werd bij de berekening van het automatisch renteverloop
geen rekening gehouden met de marktwaarde na verbetering.

175873

159294
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Meldingen uit tussenliggende minor releases en patch
Hieronder volgt een overzicht van de meldingsnummers die in tussenliggende minor releases en patches zijn opgelost
en ook onderdeel zijn van deze release.
Hieronder volgt een overzicht van het meldingsnummer dat in patch 16.0.1 is opgelost:
TFS nummer

Betreft
lokalisatie

Beschrijving

175834

NLD

Door validatie van de naam van custom buttons in de Figlo Manager was het niet
mogelijk om wijzigingen in organisaties op te slaan.

Hieronder volgt een overzicht van het meldingsnummer dat in de wetgeving update van juli 2021 is opgelost
TFS nummer

174113

Betreft
lokalisatie
NLD

Beschrijving
De Nederlandse sociale zekerheidscijfers juli 2021 zijn verwerkt.
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