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Wetsvoorstel van 17 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 

tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor 

ouderen inzake de controleprocedure op het naleven van de verblijfsvoorwaarde: 

 

Gemeenschappelijk advies van de actoren uit het middenveld 

 

 

De Gang van de Razende Ouderen (Gang des vieux en colère), de Liga’s voor 

Mensenrechten, de Netwerken Armoedebestrijding, verenigd in het Belgian Anti-Poverty 

Network (BAPN)1, Enéo - Mouvement social des ainés, Espace Seniors, de Federatie 

Onafhankeljke Senioren (FedOS), het ABVV, het ACLVB, de Vlaamse ABVV Senioren en de 

CSC (ACV) Seniors hebben kennis genomen van het wetsvoorstel van CD&V dat tot doel 

heeft om de verificatie van de verblijfsvoorwaarde voor IGO-gerechtigden te herzien. In dit 

gemeenschappelijk advies brengen wij onze standpunten, bevindingen en suggesties naar 

voor.  

 

1. Context en problematiek 

 

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een sociale bijstandsuitkering die in het leven is 

geroepen om oudere personen met een ontoereikend inkomen, en specifiek een te laag 

pensioen, tegen armoede te beschermen. De reden waarom vele oudere personen in België 

afhankelijk zijn van een IGO is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de bedragen van de 

wettelijke minimumpensioenen zeer laag zijn. Deze dienen dringend verhoogd te worden. 

Bovendien zijn de bedragen van de IGO, of de persoon nu alleenstaand is of onder het statuut 

samenwonende valt, onvoldoende om de IGO-gerechtigden effectief tegen armoede te 

beschermen. Vele IGO-gerechtigden moeten rondkomen met een inkomen dat zich onder de 

officiële armoedegrens bevindt.  

 

Losstaand van het bedrag van de minimumpensioenen, is de IGO in de huidige 

maatschappelijke context een belangrijk instrument om sociale correcties te maken en 

armoede bij oudere personen te voorkomen. Onze economie is immers steeds minder 

gebaseerd op volledige tewerkstelling. De toenemende onzekerheden in het leven, de sterk 

variërende economische conjunctuur en de steeds meer fluctuerende loopbanen en 

arbeidstrajecten bemoeilijken het bereiken van een volledig pensioen dat een waardig 

inkomen garandeert.  

 

Sinds maart 2020 zorgt de IGO ervoor dat oudere personen niet met minder dan 1.154,41 € 

voor alleenstaanden, of 769,61 € voor samenwonenden (dus 1.539,22 € voor een huishouden 

met twee IGO-gerechtigden), moeten rondkomen.2 Ter vergelijking, de armoedegrens werd in 

2018 geschat op 1.184,33 € voor een alleenstaande of op 1.780,76 € voor een huishouden 

bestaande uit twee volwassenen. Hierbij moet er trouwens rekening gehouden worden met 

het feit dat de armoedegrens een onderschatting inhoudt van het werkelijk bedrag dat iemand 

                                                
1 De hoofdopdracht van BAPN is het adviseren en het ondersteunen van het federale beleid 
armoedebestrijding op basis van de ervaringen van mensen in armoede. Om deze opdracht uit te 
voeren, groepeert en vertegenwoordigt BAPN de regionale netwerken armoedebestrijding – Netwerk 
tegen Armoede, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), Brussels Platform Armoede en 
le Forum Bruxelles contre les Inégalites – op het federale niveau. 
2 https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo  

https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo
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nodig heeft om menswaardig te kunnen leven. Bovendien brengt een hogere leeftijd specifieke 

kosten met zich mee (bijvoorbeeld voor gezondheidszorg, verplaatsingen, aanpassingen aan 

de woning, enz.). Het is ook algemeen geweten dat het statuut samenwonende een grote 

inkorting inhoudt op het inkomen van uitkeringsgerechtigden en dat deze niet in verhouding 

staat met wat mensen zouden kunnen besparen door samen te wonen. 

 

De grote meerderheid van de IGO-gerechtigden zijn Belgen wiens pensioen ontoereikend is. 

In 2018 waren bijvoorbeeld 92.504 op 104.265 personen met een IGO (of 88,7%) Belgische 

gepensioneerden. (96,3% van de IGO-gerechtigden kwamen in 2018 uit de Europese Unie 

(België of andere Europese lidstaten).)3 Er wordt soms beweerd dat de IGO een aanzuigeffect 

heeft op buitenlanders, maar dit cijfer toont aan dat dit niet het geval is. 

 

De bestaande link tussen de IGO en de tekortkomingen van onze pensioenen wordt nog 

duidelijker wanneer we kijken naar de genderverdeling van IGO-gerechtigden. 65,5% van de 

IGO-gerechtigden (69.149 personen in totaal) waren in 2019 vrouwen.4 De 

overtegenwoordiging van vrouwen is het gevolg van de loonkloof en de verschillen in loopbaan 

tussen mannen en vrouwen: de jaarlijkse loonkloof bedraagt bijvoorbeeld 23,7% en loopt op 

tot 28% bij het bereiken van het pensioen.5 De IGO vervult dus een correctieve rol op de 

gender-ongelijkheden in onze samenleving aangaande de toegang tot sociale rechten voor 

ouderen. 

 

Tenslotte is het ook van belang om te melden dat de IGO een relatief groot aantal 

gepensioneerden ondersteunt die tijdens hun loopbaan zelfstandige zijn geweest (waaronder 

veel kunstenaars met een gemengd statuut). 37.015 personen, of ongeveer 35% van alle IGO-

gerechtigden, hadden in 2019 een volledige of gedeeltelijke loopbaan als zelfstandige.6 

Gezien de ontoereikendheid van de bedragen, laat de IGO niet toe om gepensioneerde 

zelfstandigen te beschermen tegen armoede. 

 

Deze verschillende elementen staan in schril contrast met de overdreven starheid betreffende 

de periode dat IGO-gerechtigden in het buitenland mogen verblijven en de hardheid van de té 

strenge controles. In tegenstelling tot andere oudere personen met een uitkering, mogen IGO-

gerechtigden, zelfs diegenen met een zeer kleine toelage, niet langer dan 29 dagen (al dan 

niet opeenvolgend) in het buitenland verblijven. 

 

Daarbovenop komen de steeds strenger wordende controles sinds de invoering van de IGO, 

die vandaag zelfs verplaatsingen in België beperken. Het systeem dat in voege is getreden 

door de laatste wijzigingen heeft de termijn voor de gecontroleerde persoon feitelijk tot vijf 

werkdagen beperkt, vanaf het moment dat hij een controledocument in zijn brievenbus heeft 

ontvangen. We komen in dit advies niet in detail terug op de zware gevolgen van de controles 

op het recht op privéleven, het recht op een menswaardig bestaan, de bewegingsvrijheid van 

                                                
3 Schriftelijke vragen en antwoorden, legislatuur 55, bulletin n°0004, oktober 2019. DO 
0000201900534  
4 https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf  
5 https://www.knack.be/nieuws/belgie/inkomensgarantie-voor-ouderen-voornaamste-slachtoffers-van-
huidige-regeling-zijn-vrouwen/article-opinion-1570213.html 
6 https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf  

https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf
https://www.knack.be/nieuws/belgie/inkomensgarantie-voor-ouderen-voornaamste-slachtoffers-van-huidige-regeling-zijn-vrouwen/article-opinion-1570213.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/inkomensgarantie-voor-ouderen-voornaamste-slachtoffers-van-huidige-regeling-zijn-vrouwen/article-opinion-1570213.html
https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf
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de IGO-gerechtigden en de stress die de controles met zich meebrengen7; maar we willen wel 

twee opmerkelijke vaststellingen uit de eerste evaluatie in herinnering brengen: 

 

- In zes op tien gevallen zijn de schorsingen onder de huidige procedure onterecht: na 

de schorsing kunnen deze personen bewijzen dat ze wel degelijk in België verbleven 

en dat ze op alle vlakken de wet gerespecteerd hebben. Zij blijven echter 

gesanctioneerd door een maand verlies van hun IGO omdat ze niet tijdig hebben 

gereageerd op de controlebrief van de Federale Pensioendienst (FPD). 

- Er was een enorme toename van het aantal gecontroleerde IGO-gerechtigden, die 

buitenproportioneel was wanneer we rekening houden met het aantal personen die 

uiteindelijk gesanctioneerd werden. Volgens de cijfers die tijdens de parlementaire 

hoorzitting werden voorgesteld, werden 56.712 controles over een periode van vier 

maanden uitgevoerd. 0,95% van de gecontroleerde IGO-gerechtigden, in totaal 538 

personen, kregen uiteindelijk een sanctie die als " terecht " werd beschouwd ( de 

mogelijkheid van " vals-positieven " werd echter niet uitgesloten, aangezien de 

bewijslast ligt bij de persoon zelf voor wie een vermoeden van schuld geldt. Onder 

deze "terechte" sancties vallen dus ook de gerechtigden die niet in de mogelijkheid 

waren om aan te tonen dat ze effectief in België verbleven tijdens de controleperiode).8 

 

2. Belangrijke stappen naar een humanere controleprocedure 

 

De ondertekenaars van dit advies willen de duidelijke stappen vooruit die dit wetsvoorstel in 

de richting naar humanere controles zet onderstrepen. De volgende elementen worden in het 

bijzonder verwelkomd: 

 

- Het verlengen van de reactietijd voor de IGO-gerechtigde tijdens de controle is meer 

dan noodzakelijk (zelfs indien deze voor sommige ouderen nog steeds onvoldoende 

is). In het huidige systeem is de termijn in feite slechts vijf werkdagen om te reageren 

op het controledocument en de nodige stappen te ondernemen. De gevolgen hiervan 

zijn dat IGO-gerechtigden blootgesteld worden aan onterechte sancties, onder quasi-

huisarrest komen te staan en sociaal geïsoleerd worden. 

- De uitbreiding van de categorieën van personen die niet gecontroleerd worden 

(bijvoorbeeld personen die verblijven in een ziekenhuis of een revalidatiecentrum ) 

gaat in de goede richting, maar is echter nog niet volledig (zie hieronder). 

- Het feit dat verplaatsingen van maximaal vijf dagen in het buitenland niet meer gemeld 

moeten worden is positief. 

- Het wetsvoorstel zet een aantal nodige stappen om de geest van het Handvest van de 

Sociaal Verzekerde te respecteren. Er wordt met name voorzien in het sturen van een 

herinnering en het naleven van een termijn van één maand alvorens een vermoeden 

van schuld in het leven wordt geroepen. We verwelkomen dat de logica van het a priori 

opleggen van sancties verlaten wordt.   

- De begeleidingsbrief wordt achtergelaten bij de eerste passage en geeft drie 

mogelijkheden aan de IGO-gerechtigde om de nodige administratieve stappen te 

ondernemen. Het feit dat voor personen die niet in staat zijn zich naar het 

                                                
7 https://bapn.be/storage/app/media/brief-IGO.docx.pdf  
8 Zie parlementaire hoorzittingen over de IGO in maart 2020 

https://bapn.be/storage/app/media/brief-IGO.docx.pdf
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gemeentehuis te begeven een contactnummer wordt gegeven om hulp te krijgen bij 

het invullen van de documenten is een goede zaak. Wij stellen ons echter de vraag of 

deze rol uitgevoerd kan worden door de postbode.  

 

Voor de ondertekenende organisaties geeft dit wetsvoorstel een institutionele erkenning aan 

de talrijke problemen die IGO-gerechtigden door het huidige controlesysteem ondervinden. 

Deze problemen geven bovendien aanleiding tot stress, angsten, een quasi-huisarrest en een 

verslechterde relatie tussen de IGO-gerechtigde enerzijds en de postbode en de administratie 

anderzijds. In dit opzicht verwelkomen wij het wetsvoorstel als een wenselijke, eerste stap in 

de goede richting. Gezien het wetsvoorstel zich echter nog steeds inschrijft in een paradigma 

van controle, in plaats van verificatie, kunnen wij het zelf niet onderschrijven. 

 

3. Basisprincipe 

 

De Gang van de Razende Ouderen (Gang des vieux en colère), de Liga’s voor 

Mensenrechten, de Netwerken Armoedebestrijding, verenigd in het Belgian Anti-Poverty 

Network (BAPN), Enéo - Mouvement social des ainés, Espace Seniors, FedOS, het ABVV, 

het ACLVB,  de Vlaamse ABVV Senioren en de CSC (ACV) Seniors kunnen geen procedure 

ondersteunen die gebaseerd is op controle en uitsluiting van sommige uitkeringsgerechtigden. 

Onze organisaties erkennen dat de IGO een sociale bijstandsuitkering is en dat voor de 

toekenning ervan een verificatie van de voorwaarde van de hoofdverblijfplaats in België 

noodzakelijk is. Voor onze organisaties kan deze verificatie gebeuren via het rijksregister om 

vast te stellen dat de IGO-gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en behoudt. Wij 

verdedigen het recht op bewegingsvrijheid van iedereen, ongeacht de leeftijd van de persoon 

(zoals voorzien in de Europese Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden) 

en onafhankelijk van zijn financiële middelen. Bovendien willen wij er nogmaals op wijzen dat 

een substantiële verhoging van de minimumpensioenen en de IGO dringend nodig zijn om 

alle oudere personen tegen armoede te beschermen en hun recht op een menswaardig 

bestaan te garanderen. 

 

Deze basisstandpunten worden versterkt door het feit dat er twee bijzonder precaire 

categorieën zijn binnen de groep van IGO-gerechtigden: oudere personen die dakloos zijn of 

een referentieadres hebben en ouderen die moeilijkheden hebben met lezen en schrijven. 

Omwille van hun specifieke situatie kunnen deze twee groepen alleen maar negatieve 

gevolgen ondervinden van een controle die hen oplegt om bewijsdocumenten te verstrekken.  

 

Dit probleem trachten op te lossen door de controles te organiseren via de postbode die alzo 

op de hoogte moet zijn dat de persoon een IGO-toelage ontvangt, schendt het recht op 

privéleven van de persoon en is bijgevolg onaanvaardbaar. We verwijzen hierbij ook naar het 

negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 17 januari 2020 op de 

domiciliecontroles door de postbode: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-04-2020.pdf 

 

Tenslotte willen wij onderstrepen dat de sanctie, nl. het verlies van de IGO-toelage die de 

persoon maar net toelaat om te ontsnappen aan een situatie van extreme armoede, bijzonder 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-04-2020.pdf
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zwaar is. Zelfs wanneer de persoon zijn toelage enkel voor een maand verliest, heeft deze 

een zeer zware negatieve impact op zijn levensomstandigheden. 

 

Vier krijtlijnen, ondersteund door onze organisaties, zijn van belang om een substantiële 

vooruitgang van het IGO-systeem te bekomen: 

- Een toereikend inkomen dat iedere oudere persoon toelaat om een menswaardig 

bestaan te kunnen leiden; 

- De garantie van het recht om zich vrij te bewegen, om te kunnen reizen, zijn kinderen 

te zien, op vakantie te gaan, enz. voor alle IGO-gerechtigden; 

- Het respecteren van het recht op privéleven: het feit dat IGO-gerechtigden een 

uitkering ontvangen mag niet aan derden meegedeeld worden zonder hun akkoord; 

- Het recht om zich te kunnen verdedigen binnen een redelijke termijn, rekening 

houdende met de leeftijd van de persoon, en via aangepaste middelen. 

 

4. Noodzakelijke evoluties in het wetsvoorstel 

 

Het wetsvoorstel kan een stap in de goede richting zijn voor een humaner IGO-systeem. Het 

is echter onontbeerlijk dat het voorstel op verschillende vlakken verder evolueert ten einde te 

kunnen beantwoorden aan verschillende openstaande problemen in het huidig IGO-systeem.  

 

a. Verlenging van de periode dat IGO-gerechtigden in het buitenland kunnen verblijven 

 

Het is essentieel dat de periode dat IGO-gerechtigden in het buitenland kunnen verblijven, 

uitgebreid wordt. De huidige termijn van 29, al dan niet opeenvolgende, dagen beperkt zeer 

sterk de mogelijkheden van de personen om zich te verplaatsen. De parallel die soms 

gemaakt wordt met het leefloon gaat niet op: in tegenstelling tot leefloners moeten 

gepensioneerden met een IGO niet voldoen aan de voorwaarde om beschikbaar te zijn voor 

de arbeidsmarkt. De beperking van de termijn tot 29 dagen discrimineert de IGO-gerechtigden 

bovendien ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden die 90 dagen per jaar in het 

buitenland mogen verblijven (bijvoorbeeld diegenen die een tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden of een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen). Wij stippen nog eens 

aan dat de meeste IGO-gerechtigden (88%) Belgische gepensioneerden zijn wiens pensioen 

onvoldoende is om aan de armoede te ontsnappen.  

 

In het huidige systeem kan een gepensioneerde met een pensioen van 1.160 € een maand 

zijn zoon in Spanje bezoeken en een maand verblijven bij zijn dochter die in Canada woont. 

Als deze gepensioneerde een pensioen van 1.000 € en een IGO van 154 € zou ontvangen, 

kan hij niet zijn beide kinderen bezoeken en moet hij kiezen tussen zijn zoon of zijn dochter 

(tenzij de FPD op discretionaire basis een vrijstelling verleent). Anders verliest hij zijn 

maandelijkse toelage van 154 €, wat voor een oudere persoon in een situatie van armoede 

een enorm groot verschil maakt om waardig te kunnen leven. Meer dan één IGO-gerechtigde 

op vijf (23 211 oudere personen in totaal) ontvangen een dergelijke toelage van minder dan 

150 € per maand.9 

 

Een argument dat vaak aangehaald wordt is dat als IGO-gerechtigden voor langere tijd in het 

buitenland zouden verblijven (bijvoorbeeld twee maanden overwinteren in Spanje), hun 

                                                
9 https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf  

https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf
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basiskosten voor levensonderhoud lager zouden zijn. Bijgevolg zou het niet nodig zijn dat zij 

hun IGO-toelage ontvangen. Dit is echter een foute redenering gezien het zwaartepunt van 

het leven van deze ouderen in België blijft. Dit houdt in dat de vaste kosten in België, zoals 

huur, elektriciteit, water, verzekeringen, enz., betaald moeten blijven worden. Bovendien 

brengt het reizen naar het buitenland ook belangrijke kosten met zich mee, zoals bijvoorbeeld 

transportkosten. 

 

Het probleem van de termijn in het buitenland wordt niet opgelost door het feit dat korte 

verblijven buiten België niet meer gemeld moeten worden. Verder willen wij opmerken dat 

onder het vroegere systeem, IGO-gerechtigden de mogelijkheid hadden om gedurende 90  

dagen per jaar in het buitenland te verblijven en dat de beperking hiervan niet echt 

gerechtvaardigd werd, behalve dan door de parallel te maken met andere uitkeringen. Zoals 

hierboven beschreven is deze beperking echter abnormaal streng en discriminerend. 

 

Voor onze organisaties is het essentieel dat oudere personen een actief leven kunnen blijven 

leiden en dat zij bijgevolg de mogelijkheid krijgen om in het buitenland te verblijven omwille 

van persoonlijke redenen (om de kinderen te bezoeken, omwille van gezondheidsredenen, 

voor de moraal,…). De termijn van 29 dagen is te beperkend om dit op een adequate manier 

te garanderen. Dit element is voor onze organisaties een rode lijn en een noodzakelijke 

evolutie die gemaakt dient te worden in het wetsvoorstel. 

 

b. Toevoegen van andere vrijgestelde categorieën 

 

Voor de inwerkingtreding van het huidige Koninklijk Besluit (KB) waren de enige 

gecontroleerde IGO-gerechtigden diegenen wiens uitkering op een bankrekening werd 

gestort. Het zou logischerwijs wenselijk zijn om terug te keren naar dezelfde regeling, 

aangezien de IGO-gerechtigden die van hand tot hand hun toelage ontvangen per definitie 

niet verder gecontroleerd moeten worden. 

 

Een prioriteit voor onze organisaties is dat IGO-gerechtigden die dakloos zijn of een 

referentieadres hebben, vrijgesteld dienen te worden van de controles. Het bepalen en het 

definiëren van de domicilie en het kunnen voorleggen van de nodige documenten voor de 

controle leiden tot problemen die zo goed als onoverkomelijk zijn voor deze personen die zich 

reeds in een zeer kwetsbare positie bevinden. 

 

IGO-gerechtigden die een erkende handicap (fysiek of mentaal) hebben of die grotendeels 

hun autonomie hebben verloren (bepaald via de evaluatieschaal van Katz) moeten eveneens 

niet extra onder druk gezet worden door controles. Het leven van een persoon met een 

handicap wordt in onze huidige samenleving reeds gekenmerkt door vele obstakels en een 

constante stress. Indien deze persoon een IGO-gerechtigde is, houdt dit bovendien ook nog 

eens in dat hij geconfronteerd wordt met de problemen die armoede en een hogere leeftijd 

met zich meebrengen. Het vrijstellen van deze personen van IGO-controles is niet enkel een 

maatschappelijke erkenning van de moeilijke levensomstandigheden die zij moeten 

doorstaan. Het is ook noodzakelijk omwille van persoonlijke en praktische barrières (het 

kunnen voorleggen van bewijsdocumenten, in de mogelijkheid zijn om procedures en situaties 

te begrijpen, het maken van eventuele verplaatsingen, enz.). 
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Onder het vorige regelgevend kader werden IGO-gerechtigden ouder dan 80-jaar vrijgesteld 

van controles. Dit is meer dan wenselijk omdat het voor de gezondheid van deze personen en 

voor de samenleving in het algemeen belangrijk is dat ze in de mate van het mogelijke een 

actief leven kunnen blijven  leiden. Het kunnen reizen mag hierbij niet extra bemoeilijkt en 

beperkt worden. Gezien IGO-gerechtigden veel meer dan andere gepensioneerden 

blootgesteld worden aan gezondheidsproblemen omwille van het feit dat zij in armoede leven, 

dienen zij niet verder lastiggevallen te worden door controles.  

 

Wij zijn verder ook voorstander van het verder uitbreiden van de categorieën van IGO-

gerechtigden die vrijgesteld worden van de controleprocedure. Dit kan gebeuren op basis van 

een analyse van het Intermutualistisch College. 

 

Er moet ten slotte maximaal ingezet worden op automatische controles waarbij de 

rechthebbende zelf niets meer hoeft te doen. Dit kan bijvoorbeeld via automatische stromen 

met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).  

 

c. Schrappen van de dubbele sanctie 

 

In het huidige systeem kunnen IGO-gerechtigden die niet binnen vijf werkdagen (vanaf het 

deponeren van het controledocument in hun brievenbus) de nodige stappen hebben 

ondernomen in het kader van hun controle tweemaal gesanctioneerd worden: één keer 

(opschorting van betaling) wegens het uitblijven van een reactie binnen de vijf werkdagen 

waardoor men veronderstelt dat de persoon vanaf dat moment zich in het buitenland bevond, 

en een tweede keer (verlies van een maand IGO dat geïnd wordt door maandelijks 10% van 

de IGO in te houden) omdat het vermoeden ontstaat dat de persoon zijn vertrek naar het 

buitenland niet gemeld heeft. De persoon kan dus een dubbele sanctie krijgen waarbij hij twee 

maanden van zijn IGO dreigt te verliezen. Dit heeft een bijzonder grote impact op zijn reeds 

zeer beperkt budget. In het wetsvoorstel wordt de dubbele sanctie niet geschrapt. Zowel in 

het huidige als in het mogelijk toekomstig scenario zal de FPD enkel vaststellen (of 

vermoeden) dat een persoon een verblijf in het buitenland niet gemeld heeft op basis van de 

controle en het feit dat de persoon niet in de mogelijkheid is om het vermoeden te weerleggen. 

De persoon wordt echter al gesanctioneerd en deze sanctie is al zwaar. Ter herinnering, het 

vorige systeem (voorafgaand het KB van 2019) voorzag in één enkele sanctie, nl. omwille van 

het feit dat de termijn van 29 dagen in het buitenland overschreden werd. 

 

Het hoeft geen betoog dat de dubbele sanctie zeer zwaar weegt op vele IGO-gerechtigden. 

In 2019 ontving bijna de helft van de personen met een IGO (44.018 op 105.621 personen) 

een toelage van meer dan € 500 per maand.10 Sommige IGO-gerechtigden hangen zelfs 

volledig af van hun IGO om te kunnen overleven. Dat was bijvoorbeeld het geval voor bijna 

20.000 personen in 2019, waaronder bijna 15.000 vrouwen.11 Rekening houdend met de 

loonkloof tussen mannen en vrouwen treffen de sancties bijgevolg vooral vrouwen zonder of 

met een onvolledige loopbaan. Wij pleiten er dan ook voor dat de sanctie omwille van het niet 

melden van een verblijf in het buitenland geschrapt wordt. Het annuleren van deze sanctie 

dient gepaard te gaan met een sensibilisering door de FPD om de IGO-gerechtigden aan te 

                                                
10 Berekeningen op basis van: https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf  
11 https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf 

https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf
https://www.sfpd.fgov.be/files/1748/fr_statistique_2019.pdf
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moedigen om hun verblijf in het buitenland vooraf te melden zodat de controles gedurende 

deze periode opgeschort kunnen worden.  

 

Het is ook problematisch dat, bij een overschrijding van de termijn, de IGO opgeschort wordt 

voor elke maand waarin er een dag in het buitenland werd verbleven. Bijvoorbeeld als de 

persoon 31 dagen in het buitenland was, waarvan 1 in januari, 29 in februari en 1 in maart 

leidt dit tot 3 maanden schorsing. Wij pleiten voor het berekenen van de schorsing op basis 

van het delen van  het aantal dagen effectief in het buitenland door het aantal toegelaten 

dagen en dan af te ronden. 

 

d. Het schrappen van de verplichting om een verplaatsing van meer dan 21 dagen in 

België te melden 

 

Het huidige KB heeft de verplichting in het leven geroepen om verplaatsingen van meer dan 

21 dagen in België ook vooraf te melden (bijvoorbeeld een verblijf aan de Belgische kust met 

de kinderen). Deze termijn komt overeen met de tijdsduur tussen de eerste en de tweede 

passage van de postbode. Gezien door het wetsvoorstel de huidige termijnen aangepast 

worden is het niet meer zinvol om deze meldingsplicht te behouden. Daarenboven bepaalt het 

wettelijk kader dat de verblijfsvoorwaarde enkel van toepassing is op reizen naar het 

buitenland. Er is dus geen grond om verblijven binnen België te regelen of te beperken. De 

mogelijkheid moet wel gegeven worden aan de IGO-gerechtigde om zelf een verblijf in België 

buiten de hoofdverblijfplaats te melden aan de FPD. Op die manier kunnen eventuele 

negatieve gevolgen in het kader van een controle voorkomen worden. Deze optie mag echter 

niet verplicht of gesanctioneerd worden.  

 

e. Het garanderen van het recht op privéleven tijdens de eerste passage van de postbode 

 

In het wetsvoorstel worden de problemen m.b.t. het recht op privéleven bij de eerste passage 

van de postbode niet opgelost. De postbode voert immers een specifieke procedure uit waarbij 

hij op de hoogte is van de sociale situatie van de persoon en het feit dat hij een IGO ontvangt. 

Deze informatie gaat enkel de IGO-gerechtigde en de administratie aan en mag dus niet aan 

derden meegedeeld worden.  

 

Indien de documenten bijvoorbeeld in de vorm van een brief bezorgd worden aan de IGO-

gerechtigde, dan verloopt de procedure anoniem en wordt de IGO-gerechtigde op de hoogte 

gebracht van de controle tijdens de eerste passage (wanneer de brief in de brievenbus wordt 

gedeponeerd).  

 

f. De keuze van een vertrouwenspersoon om te helpen bij het invullen van de 

documenten  

 

In het voorstel wordt de mogelijkheid aan de IGO-gerechtigde gegeven om een nummer te 

bellen (we veronderstellen van de postbode) om hulp te vragen met het invullen van de 

documenten. Dit is een goede zaak, bijvoorbeeld voor ouderen die zeer geïsoleerd zijn. Het 

is echter niet de taak van de postbode maar van de FPD om deze ondersteuning te bieden. 

Er kan ook de mogelijkheid gegeven worden om contact op te nemen met andere 

vertrouwenspersonen , zoals de sociale assistent bij het OCMW die gebonden is aan het 

beroepsgeheim.. Wij bevelen aan dat deze optie ook voorzien wordt in de begeleidende brief. 
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Wij vinden het verder wenselijk dat de aard van het contract tussen BPOST en de FPD, 

specifiek m.b.t. de financiële aspecten, transparant wordt gemaakt, wat vandaag de dag nog 

niet het geval is.  

 

g. Een eerste niet-exhaustieve lijst van mogelijke bewijsstukken 

 

Naast de mogelijkheid die aan de Koning gegeven wordt om de lijst van bewijsdocumenten 

uit te breiden, zou het nuttig zijn om reeds te bepalen dat medische attesten, doktersbriefjes 

en ook betalingsbewijzen in België (bijvoorbeeld rekeninguittreksel) automatisch  aanvaard 

worden door de FPD. De pensioendienst moet ook zijn eigen discretionaire ruimte kunnen 

behouden om de niet-exhaustieve lijst bij te werken. De kwaliteit van het huidige werk dat door 

de FPD wordt uitgevoerd om individuele situaties te regelen, moet erkend en voortgezet 

worden. 

 

h. Het garanderen van de mogelijkheid om gehoord te worden wanneer het vermoeden 

ontstaat dat de verblijfsvoorwaarde niet werd nageleefd 

 

Zelfs wanneer het voor de IGO-gerechtigde niet mogelijk is om geschreven documenten aan 

te leveren die aantonen dat hij in België was tijdens de controle, moet een marge gegeven 

worden aan de FPD om de situatie te evalueren. Zoals al voor het leefloon geldt, zou de 

persoon in laatste instantie, voor de opschorting van zijn uitkering, de mogelijkheid moeten 

krijgen om gehoord te worden en zich te kunnen verdedigen. IGO-gerechtigden zijn een 

bijzonder kwetsbare groep: ze zijn op leeftijd, hebben vaak een handicap of een beperking, 

zijn soms dakloos, hebben moeite met te lezen en te schrijven, enz. Gezien de opschorting 

van hun IGO een zware impact heeft op hun budget moeten zij minstens de mogelijkheid 

krijgen om de FPD te ontmoeten, eventueel begeleid door een vertrouwenspersoon. 

 

We willen erop wijzen dat bij een maatregel met een bestraffend karakter (wat hier het geval 

is), de hoorplicht voortvloeit uit de rechten van de verdediging en dat dit een wettelijke waarde 

heeft. Zonder het te weten, heeft de IGO-gerechtigde het recht om gehoord te worden en kan 

hij hier niet van afzien. Om elke vorm van rechtsonzekerheid te vermijden, is het dus raadzaam 

om dit aspect te verduidelijken in de tekst. 

 

i. Vermoeden van schuld dat ontstaat vanaf een vertrekdatum die niet meegedeeld is 

geweest : schrapping van deze incongruentie  

 

Het wetsvoorstel herneemt een passage uit het huidige systeem die naar onze mening moet 

worden gewijzigd. Momenteel start het vermoeden van schuld vanaf de datum van de eerste 

passage van de postbode of vanaf de vertrekdatum naar het buitenland (in geval van een 

verblijf in het buitenland) die al dan niet werd meegedeeld aan de FPD. Als de vertrekdatum 

naar het buitenland niet werd meegedeeld, dan kan deze niet bewezen worden. Het is daarom  

beter om enkel de datum van de eerste passage in aanmerking te nemen voor het ontstaan 

voor een vermoeden van schuld (bij het deponeren van de eerste brief). 

 

j. Administratieve vereenvoudiging in geval de IGO-gerechtigde zich naar het 

gemeentehuis begeeft. 
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Als de IGO-gerechtigde besluit om naar de gemeente te gaan, dan moet hij een bijkomende 

inspanning leveren, wat extra tijd en kosten met zich meebrengt. Na het invullen van zijn 

verblijfsbewijs moet de persoon deze terugsturen naar de FPD. Wij zijn van mening dat de 

datum van bewijs begint op het moment dat het verblijfsdocument wordt ingevuld op de 

gemeente. De gemeente kan er eveneens zelf voor zorgen dat de nodige informatie 

toegestuurd wordt naar de FPD. 

 

k. Een jaarlijks controlepercentage dat in verhouding staat tot de realiteit op het terrein 

 

Het wetsvoorstel wijzigt niet de doelstelling om elk jaar 80% van de IGO-gerechtigden te 

controleren. Bovenop het feit dat de veralgemeende controles de Belgische overheid veel geld 

kosten, wordt hierdoor ook het signaal gegeven dat elke IGO-gerechtigde een potentiële 

sociale fraudeur is. De eerste resultaten van de evaluatie door de FPD geven echter aan dat 

het aantal terechte sancties bijzonder laag is: in slechts 0,95% van de controles wordt een 

sanctie opgelegd. Dit percentage houdt bovendien nog eens een overschatting in van de IGO-

gerechtigden die effectief hun verblijfsvoorwaarde hebben geschonden. Zoals hierboven 

uitgelegd, ligt de bewijslast bij de IGO-gerechtigde en kan niet iedereen de nodige 

bewijsdocumenten op tijd voorleggen (ook al waren zij in België). Het is dus belangrijk dat het 

aantal controles naar beneden bijgesteld wordt. 

 

l. Verhoging van de IGO-uitkering tot boven de Europese armoedegrens 

 

Om te vermijden dat IGO-gerechtigden in financieel moeilijke omstandigheden moeten leven, 

lijkt het ons nuttig om het verbeteren van de controleprocedure te koppelen aan het 

garanderen van een uitkering die de persoon in staat stelt een waardig leven te leiden. De 

bedragen van de IGO, zowel voor alleenstaanden en samenwonenden, dienen dus verhoogd 

te worden zodat de IGO-gerechtigden niet in armoede moeten leven. 

 

De armoedegrens wordt vastgesteld op 60% van het mediaan equivalent inkomen voor de 

hele bevolking. Dit wil zeggen dat de armoedegrens dus geen rekening houdt met de extra 

kosten die een hogere leeftijd met zich meebrengen. Bovendien houdt de armoedegrens een 

onderschatting in van het werkelijke bedrag dat nodig is om waardig te kunnen leven. 12 De 

armoedegrens is dus een absolute minimumgrens die overschreden dient te worden.  

                                                
12 De EU-SILC-enquêtes vormen de basis voor de berekening van de armoedegrens. Deze houden 

onvoldoende rekening met inkomsten uit vastgoed en onroerende goederen, waardoor de 
armoedegrens te laag wordt ingeschat. https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-
sous-estimee-en-belgique   

https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique
https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique

