
Nog vragen?
Raadpleeg onze website
www.pensioendienst.fgov.be
 Recht op pensioen
  IGO (Inkomensgarantie  

voor ouderen)

De IGO
(Inkomensgarantie  
voor ouderen)

Pensioendienst

@pensioendienst

Federale Pensioendienst
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Stel uw vraag rechtstreeks via ons 
contactformulier: www.sfpd.fgov.be/
nl/contactformulier

Bel de Pensioenlijn 
 1765 vanuit België (gratis)
 +32 78 15 1765 vanuit het   
 buitenland (betalend)

Ontmoet één van onze consulenten  
Enkel op afspraak via  
de Pensioenlijn 1765
 
Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Beheer uw pensioendossier  
online op www.mypension.be

Blijf op de hoogte...

Hoe vraag ik een IGO aan? 

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 mypension.be of  

pensioenaanvraag.be. 
•  via de gratis Pensioenlijn 1765. 
•  via het gemeentebestuur van uw 

hoofdverblijfplaats.

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.

https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo
http://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
http://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
http://www.mypension.be/
http://www.mypension.be
http://www.pensioenaanvraag.be
https://www.linkedin.com/company/pensioendienst-%E2%80%93-servicepensions-%E2%80%93-pensionsdienst
https://www.twitter.com/Pensioendienst
https://www.facebook.com/Pensioendienst


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 (vanaf 

01.01.2023 aan index 169,23) minder dan:
•  1 460,03 EUR  voor alleenstaanden;
• 973,36 EUR  voor samenwonenden.

●  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.
(Bedragen vanaf 01.01.2023 aan index 169,23)
Voor alleenstaanden is het verhoogd basisbedrag  
= 1 460,03 EUR. 
Voor samenwonenden is het basisbedrag = 973,36 EUR.

De IGO
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:
•  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. 

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

!  
Als u met nog andere 

personen samenwoont: 
basisbedrag

Meerderjarige kinderen 
waarvoor u  

kinderbijslag krijgt
Nee

Bloed- of aanverwanten in de 
rechte lijn Nee

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

Basis of verhoogd 
IGO-bedrag – financiële middelen

aantal samenwonenden = uw IGO-bedrag 

Wat zijn mijn plichten als ik een IGO ontvang? 
•  U moet ons elke wijziging van uw 

bestaansmiddelen en uw gezinssituatie melden.
• U moet ons, voor uw vertrek, elk verblijf van 

meer dan 5 opeenvolgende dagen (meer dan 6 
overnachtingen) in het buitenland melden. Als u dit 
niet doet, vorderen we een bedrag terug dat gelijk 
is aan 1 maand IGO via maandelijkse inhoudingen 
op uw uitkeringen. 

Hoe lang mag ik in het buitenland verblijven?
U mag 29 dagen per kalenderjaar, al dan niet 
opeenvolgend in het buitenland verblijven.

De dagen van vertrek naar het buitenland en van aankomst 
in België tellen niet mee voor de berekening van de 29 
dagen per kalenderjaar in het buitenland.

Hoe gaan we de verblijfsvoorwaarde na?
Op willekeurige datums, controleren we uw aanwezigheid 
in België door u een aangetekend schrijven met 
ontvangstbevestiging te sturen.

We tellen alle financiële middelen  
op en delen de som hiervan  

door het aantal samenwonenden:
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