
 

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN 

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die over 

onvoldoende financiële middelen beschikken. Dit wordt uitbetaald door Rijksdienst voor Pensioenen. 

Voorwaarden 

De IGO kan pas vanaf 65 jaar worden toegekend en je moet voldoen aan bepaalde nationaliteit- en 

verblijfsvoorwaarden. In principe moet je de Belgische nationaliteit hebben maar er wordt een uitzondering 

gemaakt voor vluchtelingen of staatlozen, Europese staatsburgers of onderdanen van landen waarmee België een 

overeenkomst heeft inzake sociale zekerheid. 

De bedragen 

Het basisbedrag is 730,98 EUR en verhoogd basisbedrag 1.096,48 EUR (Index 136,09, 01.07.2018). Het inkomen 

kan dus aangevuld worden tot op het niveau van IGO. Op het verhoogd basisbedrag heb je recht wanneer je 

alleenstaande bent, of samenwoont met minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen die kinderbijslag 

ontvangen, of samenwoont met bloed- of aanverwanten in rechte neergaande of opgaande lijn, of woont in een 

rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis. 

Waarmee wordt rekening gehouden bij het toekennen van inkomensgarantie? 

Naast het pensioen wordt ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen, beroepsinkomsten, 

vervangingsinkomen, verkopen/schenkingen in de laatste 10 jaar, spaargelden, ontvangen onderhoudsgelden, 

vergoedingen inzake arbeidsongevallen/beroepsziekten. 

Wanneer aanvragen? 

In bepaalde gevallen onderzoekt de RVP automatisch of iemand recht heeft op een IGO nl. bij een 

pensioenaanvraag aan 65 of na brugpensioen.  

In volgende gevallen vraag je je IGO best zelf aan :  

✓ Bij vervroegde pensionering (vóór 65) 

✓ Bij het genieten van buitenlands pensioen 

✓ Wanneer je op je 65
ste

  niet voldeed aan de voorwaarden voor IGO, maar ondertussen wel. 

Je doet best ook een aanvraag als je 

o alleenstaand bent met een pensioen van < 1.200 EUR/maand* OF 

o wettelijk samenwonend of gehuwd bent met een gezamenlijk pensioen van < 1.600 EUR/maand* 

* Opgelet, bij de vaststelling van deze bedragen werd geen rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van eigendommen, 

verkopen, spaargelden,… 

Andere voordelen die voortspruiten uit het recht op IGO 

− Sociaal tarief gas & elektriciteit (automatisch) 

− Vrijstelling heffing water (automatisch) 

− Sociaal telefoontarief (operator) 

− Stookoliefonds (OCMW) 

− Vakantieparticipatie (OCMW) 

− Sociale & culturele participatie (OCMW) 

− Verhoogde tegemoetkoming (mutualiteit) 

Hoe aanvragen? 

Je kan terecht in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge 

bij de dienst Welzijn. Deze dienst heeft van maandag tot vrijdag 

zitdag van 9u tot 12u. 


