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In deze release notes is de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van versie 18.1 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 18.1 release bevat een vereenvoudigde maximale hypotheek berekening en de ondersteuning van HDN22.  

Maximale hypotheek 

Om tegemoet te komen aan de wens van onze klanten om een zo snel mogelijke berekening te kunnen maken 
voor een maximum hypotheekbedrag is er naast Figlo Start een nieuwe rekentool ontwikkeld.  

Uitgangspunt voor deze tool is de snelheid, de uitkomst is afhankelijk van enkele aannames waardoor er geen 
rechten aan ontleend kunnen worden. 

Wijzigingen HDN 2022 

Jaarlijks wordt de HDN-standaard uitgebreid en geoptimaliseerd. Het Figlo Platform is aangepast ter 
ondersteuning van HDN 2022. De aanpassingen hebben betrekking op de vertaling naar HDN voor AX, LX, 
OX, SX,DA en DX berichten.  
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Maximale hypotheek sneltoets 

Met deze nieuwe sneltoets is het mogelijk om een maximale hypotheekberekening te maken in Figlo Start. De 
berekening start via de keuze 'Maximale hypotheek' in het Tools menu. Voor de tool is geen dossier benodigd, 
de invoer is eenvoudig en gegevens worden niet opgeslagen. Alleen het jaarinkomen bedrag invullen is 
voldoende om te kunnen starten met rekenen. Naast het maximaal te lenen bedrag wordt ook de toegepaste 
(gewogen gemiddelde) toetsrente getoond als resultaat. In de situaties dat er een gevraagd hypotheekbedrag 
wordt ingevoerd bevat het resultaat ook de conclusie 'wel' of 'niet' akkoord.  

 

 

De berekening is gebaseerd op de logica van de hypotheek acceptatie toets (HAT) in Figlo Hypotheken. Ook 
reageert de tool op de hypotheektoets variabelen van de verschillende aanbieders. Deze variabelen worden 
bijgehouden via de Figlo content. De term sneltoets geeft overigens aan dat geen (offerte) rechten kunnen 
worden ontleend aan het berekende resultaat. 
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De gegevensonderdelen inkomen en verplichtingen bepalen de hoogte van de toegestane woonlast. Het 
huidig jaarinkomen en het pensioeninkomen kunnen worden ingevuld. De overgangsdatum van werk naar 
pensioen wordt automatisch bepaald aan de hand van de AOW-datum (niet op basis van de 
geprognosticeerde levensverwachting). We kennen zes verschillende soorten verplichtingen, te weten: 
annuïtaire lening, doorlopend krediet, studielening oude norm, studielening nieuwe norm, partneralimentatie 
en erfpacht. Aan de hand van het hoofdsom bedrag en/of het maandbedrag wordt automatisch de correcte 
normering voor de jaarlijkse verplichting toegepast voor de gekozen aanbieder. Voor de verplichting soorten 
annuïtaire lening en alimentatie is het bovendien mogelijk om de resterende duur in te voeren. 

 

De gewenste situatie beschikt over de opties aanbieder, wel of geen NHG én wel of geen startertoets. In geval 
van de keuze starter 'ja' geldt er altijd één hypotheekdeel waarvoor alleen het rentepercentage, de rentevaste 
periode en de duur hoeven te worden ingevuld. In het geval van een starter wordt er gemakshalve vanuit 
gegaan dat de hypotheekrente volledig aftrekbaar is.  

 

Is de gewenste hypotheekconstructie al enigszins bekend of is sprake van hypotheekhistorie, denk aan 
verschillende vormen, rentevaste perioden, looptijden en renteaftrekperiodes, dan biedt de optie starter 'nee' 
de uitgebreidere invoermogelijkheid voor hypotheekdelen. Let op dat bij het onderdeel hypotheek niet alleen 
de nieuw geadviseerde hypotheekdelen worden ingevoerd, maar ook eventueel doorlopende bestaande 
hypotheekdelen. 

Meer uitleg over de werking van de tool, onder andere de aannames en enkele getallenvoorbeelden, is te 
vinden in het Figlo Helpcenter. 

Voor Enterprise relaties met een eigen (on-premise) installatie is een autorisatie voor Figlo Calculations nodig 
om de Maximale hypotheek optie beschikbaar te krijgen in het Start menu.   

https://figlo.zendesk.com/hc/nl/articles/4680904878100-Maximale-Hypotheek-Tool
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Wijzigingen HDN 2022 

Jaarlijks wordt de HDN-standaard uitgebreid en geoptimaliseerd. Het Figlo Platform is aangepast ter 
ondersteuning van HDN 2022. De aanpassingen hebben betrekking op de vertaling naar HDN voor AX, LX, 
OX, SX, DA en DX-berichten. 

Kinder- en partneralimentatie 
Met ingang van HDN 2022 kan kinderalimentatie apart worden gemapt. Vanaf deze versie wordt 
partneralimentatie gemapt naar soort overig inkomen ’06 partneralimentatie’ en kinderalimentatie naar soort 
overig inkomen ’07 kinderalimentatie’. 

EBB en EBV 
Indien er sprake is van verduurzaming kan er worden aangegeven op welke wijze dit gebeurt. Dit kan met EBB 
of EBV. Indien een EBB of EBV van toepassing is moet er ook verplicht een bedrag worden meegegeven in het 
HDN AX bericht. Figlo Hypotheken geeft de gebruiker een melding in de begroting wanneer geen bedrag is 
ingevuld terwijl dit wel zou moeten. Tevens wordt een melding gegeven als gekozen is voor bijvoorbeeld een 
EBB, maar een EBV is opgevoerd. 

Studielening geïnventariseerd 
Vanuit diverse stakeholders is verzocht om te kijken naar hoe in de hypotheekaanvraag keten kan worden 
omgegaan met het gegeven van de studielening. Indien in Figlo Start, of als aanpassing in het betrokken 
hypotheekplan, een lening met als doel Studie is toegevoegd wordt voor de hypotheekgever het veld 
"StudieleningInventarisatie" in het HDN AX bericht gevuld met de waarde "03 Ja, er is sprake van een 
studielening". 

Afkopen erfpacht 
Indien er sprake is van een NHG-aanvraag met code mutatie Afkoop erfpacht wordt het meefinancieren van de 
erfpacht standaard op Ja gezet.  

Overige verbeteringen 

HAT en eenmalige aflossing 
Voor de leningsoorten annuïteit, lineair en aflossingsvrij komt het bedrag van een éénmalige aflossing of een 
volledige aflossing voortaan niet terug als een 'verplichting ten behoeve van woonlasten' in de 
hypotheekacceptatie toets (HAT). Hiermee is gecorrigeerd dat dit éénmalige aflosbedrag werd opgeteld bij het 
bedrag van de verplichting en daarmee onterecht een mogelijk verlagend effect had op het toets eindresultaat.  

HAT rij en kolomtitels 
Voor de Hypotheek Acceptatie Toets zijn de rij en kolomtitels gefixeerd, waardoor deze beeld blijven bij het 
bekijken van de resultaten.  

Afwijkend arbeidsverleden 
In het instellingen scherm van het ontslagscenario was niet helemaal duidelijk wat de betekenis was van het 
veld ‘Afwijkend arbeidsverleden. De omschrijving van dat veld is aangepast naar ‘Afwijkend arbeidsverleden 
tot 2016’. Let op! Als een van de twee velden afwijkend arbeidsverleden is gevuld, zijn beide velden van 
toepassing. Dus als ‘Afwijkend arbeidsverleden vanaf 2016’ wordt gevuld en ‘Afwijkend arbeidsverleden tot 
2016’ blijft op 0 staan, wordt voor die periode daadwerkelijk met 0 jaren arbeidsverleden gerekend.  



 
 

 
6 figlo.com 

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.  

Melding 
nummer 

Betreft 
lokalisatie 

Beschrijving 

171770 NLD Voor HDN AX worden de kosten van regulier onderhoud als verbouwingskosten gemapt. 

183942 NLD De nieuwe HDN 22 schema's zijn opgenomen in de applicatie. 

183943 NLD 
Met HDN 22 wordt kinderalimentatie apart gemapt en wordt partneralimentatie als 
partneralimentatie gemapt. 

184022 NLD 
Indien een EBB of EBV van toepassing is wordt ook verplicht een bedrag meegegeven in het 
HDN AX bericht. 

184135 NLD 
Indien er sprake is van een NHG-aanvraag met code mutatie Afkoop erfpacht wordt het 
meefinancieren van de erfpacht standaard op Ja gezet. 

184462 NLD 
In de berichtenmanager werden in een aantal gevallen voor een DA bericht ten onrechte 
niet alle document kenmerken getoond. 

184522 NLD 
Het veld "StudieleningInventarisatie" onder hypotheekgever in het HDN AX bericht wordt 
gevuld met de waarde "03 Ja, er is sprake van een studielening" als er sprake is van een 
studielening. 

185285 NLD 
De instelling in het ontslag scenario ‘Afwijkend arbeidsverleden’ is aangepast naar 
‘Afwijkend arbeidsverleden tot 2016’. 

185347 NLD In de HAT zijn de rij- en kolomtitels gefixeerd, waardoor ze in beeld blijven bij het scrollen. 

186198 NLD 
HDN-schema’s zijn beschikbaar gemaakt voor koppeling vanuit BerichtenManager naar 
Elements. 

186458 NLD 
Een volledige aflossing (transactie) op een lening wordt niet meer meegenomen als 
verplichtingbedrag in de hypotheekacceptatie toets. 

 

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 de meldingsnummers die in patch 18.0.1 zijn opgelost: 

Melding 
nummer 

Betreft 

lokalisatie 
Beschrijving 

185033 NLD 
Bij het openen van een plan in de begroting kan een foutmelding optreden. Door het 
opnieuw opslaan van de kaart die dit veroorzaakt is dit nu te verhelpen. Dan wordt er 
slechts een eigenaar opgeslagen, waar de betreffende kaart er meer dan 1 had. 

185198 NLD 
In een aantal gevallen stond een gewijzigd product voor een aanbieder in de hypotheek na 
openen weer op de oude waarde. 

185241 GLOB 
Als je in de Figlo Manager als manager in een sub organisatie was ingelogd kon dat tot een 
foutmelding leiden bij het wijzigen van de organisatie gegevens. 

 


