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Task Force : Kwetsbare groepen 
 

 

Thema : Kwetsbare groep 

IGO-begunstigden  

1. Problematische situatie Beschrijf een probleem dat voortvloeit uit de COVID-19-crisis of 
verergerd wordt door de Covid-19-crisis . Wees specifiek, beknopt en leg het oorzakelijk verband uit 
(maximaal 15 regels). 

De IGO-controles zijn op verzoek van de verenigingen geschorst, zolang er fysieke 
afstandsmaatregelen worden toegepast. Er is echter geen garantie dat de begunstigden op de 
hoogte zijn van deze situatie en de angst voor controle kan risicovol gedrag in de hand werken (bv. 
aarzelen om snel een arts te bellen bij de eerste tekenen van COVID uit angst voor een 
ziekenhuisopname). Het tweede probleem is dat sancties voortvloeiend uit controles vóór het begin 
van de lockdown, worden opgelegd terwijl de uitgaven van de begunstigden sterk stijgen (aankoop 
van levensmiddelen, water, elektriciteit, verwarming, kosten voor gezondheidszorg, psychologische 
zorg, enz.). 

2. Gewenste situatie Met het oog op preventie EN/OF remediëring van de hierboven beschreven 
situatie, wat zou de gewenste situatie zijn (geef het verwachte resultaat aan en niet de middelen om 
dit te bereiken (maximaal 5 lijnen). 

Proactieve informatie rechtstreeks aan de begunstigden over de situatie en het 
regelgevingskader; geen inkomensvermindering tijdens de duur van de physical distancing. 

 

3. Sleutelactoren/verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol met betrekking tot de 
problematische situatie?  

Welke autoriteiten en/of ministers zijn bevoegd 
met betrekking tot de probleemsituatie? 

Federale Dienst Pensioenen Nathalie Muylle, Daniel Bacquelaine 

4. Voorgestel actie en/of maatregel Beschrijf de actie en de middelen voor de uitvoering 
ervan met het oog op het bereiken van het verwachte resultaat.    
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1. Een schriftelijke brief aan de IGO-begunstigden waarin de situatie wordt toegelicht met 
betrekking tot hun rechten en de gevolgen; en waarin de beroepsprocedure wordt 
aangegeven in geval van een problematische situatie. 

2. Een opschorting van de financiële sancties m.b.t. het IGO vanaf 16 maart, zolang er sprake 
is van physical distancing. 

 


