
 

 
1 figlo.com 

 
  

Beschrijving van de aanpassingen in de Figlo 
Engine 

Wetgeving update juli 2022 

Release notes 



 
 

 
2 figlo.com 

 
In deze Release notes worden de belangrijkste wijzigingen in de Figlo Engine beschreven voor de wetgeving 
update juli 2022, welke door middel van een Engine update voor verschillende versies wordt aangeboden. 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 2022 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 2022 geïndexeerd. 

 Uitkering Vakantiegeld Toeslag 

ANW-uitkering 2181,83 85,93 17,90 

AOW-uitkering ongehuwd 1308,56 69,30 26,38 

AOW-uitkering gehuwd 887,77 49,51 26,38 

AOW-toeslag <1994 466,98 29,72  

AOW-toeslag >=1994 887,77 49,51  

    

Brutominimumloon 22760,35 per jaar  

Maximum dagloon 232,90   

IOAW-grondslag ongehuwd 1365,65   

IOAW-grondslag gehuwd 1734,16   

    

Kinderbijslag <6 jr. 249,31 per kwartaal   

Kinderbijslag <12 jr. 302,74 per kwartaal  

Kinderbijslag < 18 jr. 356,16 per kwartaal  
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Nieuwe tarieven Energiebespaar Tool  

Als gevolg van de toegenomen energieprijzen en kosten van energiebesparende maatregelen, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen of aanbrengen van dak- of vloerisolatie, hebben we in de EnergieBespaar Tool de 
voorbeeldbedragen voor de investeringen en besparingen aangepast aan de meest recente tarieven. 

Hiermee krijgt u een up-to-date inzicht in de kosten en besparingen van energiebesparende maatregelen.  

Deze aanpassing is geen onderdeel van de wetgeving engine update, maar wordt voor gebruikers van onze 
SaaS-oplossing (europe.figlo.com) uitgeleverd.  

Overige verbeteringen 

Bij de berekening van de leegwaarderatio werd onterecht rekening gehouden met de huurlasten. Nu wordt 
alleen de huurinkomsten gebruikt voor het berekenen van de leegwaarderatio en niet meer het saldo van 
huurinkomsten en uitgaven. 

Wijze van updaten 

Het Figlo platform heeft de mogelijkheid om de rekenmotor te vervangen zonder dat een volledige installatie 
van de Figlo software nodig is. Hierdoor is het nu in de meeste gevallen mogelijk om zonder een volledige 
release van Figlo, 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 

18.0 18.0.0.3227 

17.0 17.0.0.2910 
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Overzicht inclusief meldingsnummers  

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

Melding Lokalisatie Beschrijving 

189666 NLD 
De tarieven die gebruikt worden in de EnergieBespaar Tool zijn bijgewerkt per juli 
als gevolg van de toegenomen prijzen van energie en maatregelen. 

189667 NLD 
De aanpassing van het brutominimumloon per 1 juli 2022 en de effecten daarvan 
op de sociale uitkeringen zijn verwerkt in de Figlo Engine. 

191617 NLD De kinderbijslag per 1 juli 2022 is verwerkt in de Figlo Engine. 

190855 NLD 

Bij de berekening van de leegwaarderatio werd onterecht rekening gehouden met 
de huurlasten. Nu wordt alleen de huurinkomsten gebruikt voor het berekenen van 
de leegwaarderatio. (Alleen in 18.x) 

 


