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Introductie 

Voor het aanpassen van de fiscale en sociale zekerheidscijfers maakt Figlo gebruik van verschillende overheidsbronnen. 
Hieronder worden die bronnen weergegeven. Deze cijfers gelden met ingang van 1 januari 2020. 

Fiscale cijfers 

Eindejaarsbericht 2020 

In het eindejaarsbericht staan de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2020. Met 
name de cijfers uit de hoofdstukken Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting worden door Figlo verwerkt in de 
berekeningen. 

Bijstellingsregeling 2020 

Via de bijstellingsregeling directe belastingen worden een aantal bedragen die vermeld staan in onder andere de Wet op 
de inkomstenbelasting geïndexeerd. Figlo wacht altijd op bijstellingsregeling voordat de wet- en cijferupdate wordt 
uitgeleverd. 

Sociale zekerheid cijfers 

Wettelijk minimumloon 1-1-2020 

Het wettelijk minimumloon is relevant voor een aantal sociale uitkeringen. 

Rekenregels 1-1-2020 

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het brutominimumloon, de sociale premies, 
belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari. De nieuwe uitkeringsbedragen voor onder andere de AOW en de 
ANW zijn in dit document terug te vinden. Ook de nieuwe bedragen voor de kinderbijslag staan in de rekenregels. 

Normenbrief 1-1-2020 

Via de normenbrief verzamelt Figlo de grondslagen voor de IOAW-uitkering. 

 

 

 

 

 

Bronnen voor wijzigingen in de sociale en fiscale 
gegevens voor de release van januari 2020 

Bronnenlijst  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/12/17/eindejaarsbericht-2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66707.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-56680.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2019/11/22/rekenregels-1-januari-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/12/03/normenbrief-1-januari-2020---informatie-voor-gemeenten
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AOW-datum 

Verhoging AOW-leeftijd blijft 67 en 3 mnd 

Voor het jaar 2025 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. 

Prognose bevolking kerncijfers 2019-2060 

De nieuwste tabel met de levensverwachting op 65-jarige leeftijd wordt door Figlo gebruikt om de AOW-gerechtigde 
leeftijd te bepalen.  

 

Toeslagen 

Besluit zorgtoeslag 2020 

Regeling standaardpremie 2020 

Besluit vermogenstoets zorgtoeslag 2020 

De besluiten zorgtoeslag en de regeling worden verwerkt om hoogte van de zorgtoeslag te kunnen bepalen voor het jaar 
2020. 

Regeling huurtoeslaggrenzen 2020 

Aan de hand van de regeling huurtoeslaggrenzen 2020 wordt de hoogte van de huurtoeslag bepaald. 

Mededeling bedragen kindgebonden budget 2020 

Via bekendmaking betreffende de vaststelling van de bedragen wordt de hoogte van het kindgebonden budget 2020 
berekend. 

Toeslagenkaart 2020 

In dit overzicht staan alle bedragen voor de toeslagen 2020. 

 

Woningmarkt/hypotheek cijfers 

Regeling hypothecair krediet 2020 

Met ingang van 2020 is de financieringsruimte voor tweeverdieners verruimd en de tabellen met de 
financieringslastpercentages zijn gewijzigd. Figlo heeft deze en andere wijzigingen uit deze regeling verwerkt. 

NHG Voorwaarden en normen 2020-1 

De normen zijn de regels waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek 
Garantie. Met ingang van 1 januari 2020 gaat de kostengrens bij het aankopen van een woning ook gelden voor 
oversluiten. Door deze wijziging is het niet meer mogelijk om een lening van niet-NHG over te sluiten naar NHG als de 
woningwaarde hoger is dan de kostengrens. Deze en andere wijzigingen van de NHG-voorwaarden en normen zijn door 
Figlo verwerkt. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/01/kamerbrief-over-aow-leeftijd-in-2025
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84645NED/table?ts=1577193769357
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-386.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64399.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61842.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61306.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65478.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/toeslagenkaart-2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58555.html
https://www.nhg.nl/voorwaarden-normen-2019-1

