In de meeste gevallen moet u zelf geen aanvraag
indienen voor uw IGO. Het onderzoek start
automatisch als u:
● een pensioen aanvraagt in België;
● al een pensioen krijgt in België;
● een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt
en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
● een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt.
In alle andere gevallen moet u zelf uw IGO aanvragen:
• Online via pensioenaanvraag.be.
• Lukt het niet online?
Ga dan langs bij een Pensioenpunt in uw buurt
of bij het gemeentebestuur
van uw hoofdverblijfplaats.

Bezoek onze website
www.pensioendienst.fgov.be
 Recht op pensioen
 IGO (Inkomensgarantie
voor ouderen)
Stuur ons een mailtje
info.nl@sfpd.fgov.be
Bel de Pensioenlijn gratis vanuit België
op het nummer 1765
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765
Praat met één van onze experten
Op www.pensioenpunt.be
vindt u al onze Pensioenpunten.
Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Beheer uw pensioendossier
online op www.mypension.be

DE FPD BESTRIJDT SOCIALE FRAUDE
Vergeet niet al uw inkomsten aan te geven.
Om sociale fraude te bestrijden, wisselen de FPD
en de FOD Financiën hun gegevens uit.
Elk verzuim kan er toe leiden dat de FPD
uw dossier opnieuw onderzoekt.
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Nog vragen?

Blijf op de hoogte...
Pensioendienst
@pensioendienst
Federale Pensioendienst

Verantwoordelijke uitgever: Sarah Scaillet – Administrateur-generaal

Hoe vraag ik een IGO aan?

De IGO

(Inkomensgarantie
voor ouderen)

De IGO
Wat is de IGO?
De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een sociale
uitkering en wordt toegekend aan personen ouder dan
65 jaar die niet over voldoende financiële middelen
beschikken.

Heb ik recht op een IGO?
U hebt recht op een IGO als u voldoet aan onderstaande
voorwaarden:
● Uw financiële middelen bedragen per maand minder
dan:
• 1 121,72 EUR voor alleenstaanden
(op 01/07/2019 aan index 144,42);
• 747,81 EUR voor samenwonenden
(op 01/07/2019 aan index 144,42).
● U bent minstens 65 jaar.
● U bent Belg (of u bevindt zich in
een gelijkgestelde situatie).
● Uw hoofdverblijfplaats is in België.

Hoeveel krijg ik?
Hoeveel u krijgt, hangt af van uw gezinssituatie
en van uw financiële middelen.
Voor samenwonenden is het basisbedrag = 747,81 EUR.
Voor alleenstaanden is het verhoogd basisbedrag
= 1 121,72 EUR.(op 01/07/2019 aan index 144,42).

Wat zijn mijn plichten als ik een IGO ontvang?
Als u een IGO ontvangt, moet u:
• ons elke wijziging van uw bestaansmiddelen
en uw gezinssituatie melden.
• ons vooraf melden wanneer u:
— in België meer dan 21 opeenvolgende dagen
op een andere plaats verblijft dan op uw gewone
adres.
— naar het buitenland gaat, wat de duur van dat
verblijf ook is. Als u deze voorafgaande melding
niet naleeft, dan schorst de FPD uw IGO voor
een maand.

Uw gezinssituatie:
U woont samen
met

Tellen hun
financiële
middelen mee?

U hebt recht
op het

(Huwelijks)partner

Ja

Basisbedrag

Minderjarige kinderen

Nee

Verhoogd basisbedrag

Meerderjarige kinderen
waarvoor u
kinderbijslag krijgt

Nee

Bloed- of aanverwanten in de
rechte lijn

Nee

!
Als u met nog andere
personen samenwoont:
basisbedrag

Uw financiële middelen en die
van uw huwelijkspartner of wettelijk
samenwonende partner:
Wij houden rekening met een bepaald percentage van uw:
• Belgische en buitenlandse wettelijke pensioenen;
• beroepsinkomen;
• sociale uitkeringen;
• vergoedings- en oorlogspensioenen;
• buitenwettelijke renten;
• onderhoudsgelden betaald door de ex-partner voor uzelf;
• kapitalen;
• onroerende goederen, verkopen en schenkingen van onroerende goederen.
Wij houden geen rekening met:

Andere personen
(niet uw partner, niet bloed- of
aanverwanten)

Nee

Basisbedrag

Andere personen
in een rust- en
verzorgingstehuis

Nee

Verhoogd basisbedrag

Andere personen
in een gemeenschap

Nee

Basisbedrag

We tellen alle financiële middelen
op en delen de som hiervan
door het aantal samenwonenden:

• gezinsbijslagen;
• uitkeringen van openbare of private bijstand;
• onderhoudsgelden betaald voor uw kinderen;
• tegemoetkomingen aan gehandicapten;
• verwarmingstoelagen;
• toelagen, uitkeringen of bijslagen voor opvanggezinnen;
• oorlogsrenten, uitkeringen van de Duitse overheid voor
schadeloosstelling voor gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog.

Basis of verhoogd
IGO-bedrag

Hoe lang mag ik in het buitenland verblijven?
U mag maximum 29 dagen per jaar, al dan niet
opeenvolgend, naar het buitenland gaan. Opgelet, uw dagen
van vertrek en aankomst tellen mee in deze 29 dagen in het
buitenland.
Hoe gaan we de verblijfsvoorwaarde na?
Dankzij een vereenvoudigde, meer gebruiksvriendelijke
procedure: een brief die u persoonlijk in ontvangst moet
nemen. De postbode zal minstens 1 keer per jaar op een
willekeurige datum bij u thuis aanbellen.
• U bent thuis? Toon uw identiteitskaart aan uw
postbode. Hij geeft u een brief die uw aanwezigheid
in België bevestigt. Alles is in orde: u hoeft verder
niets te doen. De Pensioendienst zal uw IGO verder
uitbetalen.

•

–

financiële middelen
aantal samenwonenden

=

uw IGO-bedrag

U bent niet thuis wanneer uw postbode
langskomt? Wees gerust. Hij zal binnen 21 dagen
nog op 2 andere datums langskomen.
— U bent thuis tijdens 1 van deze passages?
Dan hoeft u verder niets te doen.
— U bent niet thuis tijdens de 3 passages van uw
postbode? In dat geval ontvangt u een brief
en een verblijfsbewijs in uw brievenbus.
Vanaf dat moment hebt u 5 werkdagen om het
verblijfsbewijs door het gemeentehuis te laten
invullen en terug te sturen.

Wat gebeurt er als ik mijn verblijfsbewijs
niet op tijd terugstuur?
We schorsen de betaling van uw IGO.

