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In deze Release notes worden de belangrijkste wijzigingen in de Figlo rekenmotor beschreven voor de Engine 
update juli 2019. Wij adviseren u dit document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met onze afdeling Support via ons online Helpcenter.  

Sociale zekerheid 

Nieuwe tarieven 

De sociale zekerheid cijfers zoals die gelden per 1 juli 2019 zijn doorgevoerd. Het betreft hier bedragen voor ANW-
, AOW- en IOAW-uitkeringen, alsmede het brutominimumloon en het maximum dagloon. Ook de bedragen van de 
kinderbijslag zijn gewijzigd.  

Per 1 juli 2019 gelden onder andere de volgende (maand) bedragen in euro’s: 

 Uitkering Vakantiegeld Toeslag 

ANW-uitkering 1214,09 84,45 17,12 

AOW-uitkering ongehuwd 1202,99 69,97 25,23 

AOW-uitkering gehuwd 818,55 49,98 25,23 

AOW-toeslag <1994 434,11 29,99  

AOW-toeslag >=1994 818,55 49,98  

    

Brutominimumloon 21197,38 per jaar  

Maximum dagloon 216,90   

Toeslagenwet  59,76   

IOAW-grondslag ongehuwd 1299,62   

IOAW-grondslag gehuwd 1668,50   

    

Kinderbijslag <6 jr. 221,49  per kwartaal  

Kinderbijslag <12 jr. 268,95 per kwartaal  

Kinderbijslag < 18 jr. 316,41 per kwartaal  

 

In het online helpcenter vindt u een overzicht met weblinks naar websites, documenten en publicaties. De 
betreffende bestanden hebben als bron gediend voor de wijzigingen in fiscale en sociale berekeningen die per juli 
2019 in Figlo Platform zijn aangebracht. 
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Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 

Op 17 juni is het wetsvoorstel ingediend over de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. De Tweede 
kamer heeft al ingestemd met dit voorstel en ligt ter goedkeuring bij de Eerste kamer.   

De aanpassingen uit de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd zijn verwerkt fin de Figlo Engine.  

Voor de jaren 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens zal de AOW-leeftijd in 2022 
stijgen naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. 
Vanaf 2025 is de ontwikkeling van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de resterende levensverwachting op 65 jaar.  

Verhoging in  Verhoging in maanden AOW-leeftijd Personen geboren van 

2020 0 66 en 4 maanden 1-9-1953 tot 1-9-1954 

2021 0 66 en 4 maanden 1-9-1954 tot 1-9-1955 

2022 3 66 en 7 maanden 1-9-1955 tot 1-6-1956 

2023 3 66 en 10 manden 1-6-1956 tot 1-3-1957 

2024 2 67 jaar 1-3-1957 tot 1-1-1958  

2025 en verder Op basis van resterende levensverwachting 1-1-1958 en verder 

 

Versie 10.0 

Vanaf deze versie wordt de berekening van de AOW-leeftijd op de persoon kaart in Figlo Advisor berekend op basis 
van de berekening die in de Figlo Engine aanwezig is. De berekening van de AOW-datum in de planning en de 
weergave van de AOW-datum op de persoon kaart komen volledig overeen.  

Versie 9.1 en ouder 

In de berekening van de planning wordt uitgegaan van de nieuwe AOW-leeftijd op basis van de Wet temporisering 
verhoging AOW-leeftijd. Op de persoon kaart wordt nog de oude AOW-leeftijd getoond in bepaalde gevallen.  

De wettelijke AOW-leeftijd verschilt voor personen geboren op of na 1-9-1953. Deze liep door tot 67 jaar en 3 
maanden en nu tot leeftijd 67.  

De AOW-leeftijd op basis van levensverwachting verschilt slechts voor de groep geboren tussen 1-9-1953 en 
1-1-1958. Voor personen die daarvoor of daarna zijn geboren, komt de AOW-datum op de persoon kaart volledig 
overeen met de AOW-datum in de berekening.  

De berekeningen in de planning zijn ongeacht de geboortedatum conform de nieuwe wetgeving op dit punt.  

Overige verbeteringen 

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.  
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Wijze van updaten 

Figlo SaaS omgeving 

De Figlo Engine op de generieke SaaS omgeving, europe.figlo.com wordt door Figlo bijgewerkt. De wijzigingen 
worden automatisch om 00:00 uur op maandag 1 juli 2019 doorgevoerd. U bent dus vanaf 1 juli 2019 actueel met 
uw advisering. 

On-premise installatie 

Het Figlo Platform heeft de mogelijkheid om de rekenmotor te vervangen zonder dat een volledige installatie van 
Figlo Advisor nodig is. Hierdoor is het nu in de meeste gevallen mogelijk om zonder een volledige release van Figlo 
Advisor, de rekenregels en cijfers van de fiscale en sociale zekerheid berekeningen bij te werken.  

Klanten met een eigen installatie van Figlo Advisor kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid. Zij kunnen de 
rekenmotor bijwerken door middel van een upload, of installatie van de nieuwe rekenmotor vanuit de Figlo 
Manager. De instructie voor het bijwerken van de rekenmotor is desgevraagd beschikbaar via de Enterprise 
Release Manager. 

Versie informatie 

De Wetgeving update wordt uitgeleverd als Engine Update.  

Platform Figlo Engine versie 

10.0 10.0.0.2000 

9.0 en 9.1 9.0.0.1796 

7.1, 7.2 en 7.3 7.1.0.1358 

7.0 7.0.0.1331 

6.0.3 en hoger 6.0.3.1260 

 

Overzicht inclusief meldingsnummers  

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

Betreft 
lokalisatie 

Versienummer TFS 
nummer 

Beschrijving 

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

NLD Alle* 137026 De aanpassingen uit de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd 
zijn verwerkt. 

 

* zie de toelichting op dit punt eerder in deze release notes.  


