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Over PensionStat.be
Ons online platform biedt betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België. PensionStat.be
is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. We worden ondersteund door
de FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.
PensionStat.be reikt actuele statistieken aan die vlot toegankelijk zijn voor een breed publiek; van
beleidsmakers en onderzoekers tot pensioenexperten en burgers. Zo draagt PensionStat.be bij tot een
betere kennis over het Belgische pensioenlandschap.
We gaan voor een laagdrempelig, neutraal en geloofwaardig platform. Daarom kiezen we voor een
heldere vaste opbouw per kerncijfer met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk
taalgebruik. Telkens ook met een verklarende begrippenlijst, transparante methodologie en een
doorverwijzing naar de achterliggende opendata.
Onze statistieken zijn gebaseerd op kwaliteitsvolle populatiedata onder andere uit de databank over
aanvullende pensioenen van Sigedis (db2p) en de gegevensbanken over wettelijke pensioenen van de
Federale Pensioendienst en RSVZ.
https://www.pensionstat.be/nl
PensionStat@sigedis.fgov.be
Overname wordt toegestaan, behalve voor handelsdoeleinden, mits bronvermelding.

Wat is de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en wie heeft er recht op?
In 2021 vierden we de 20e verjaardag van de inkomensgarantie voor ouderen (afgekort IGO). Tijd voor
de Federale Pensioendienst, die het recht en de bestaansmiddelen onderzoekt, en ook het bedrag van
de uitkering vaststelt en uitbetaalt, om even stil te staan bij een aantal cijfers met betrekking tot deze
bijstandsregeling.

De IGO, die in 2001 werd ingevoerd als opvolger van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GI), is
een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, en is meestal
een aanvulling bij het pensioen dat deze mensen ontvangen. Voor sommige mensen, die geen eigen
pensioen opgebouwd hebben, kan het zelfs hun enige bron van inkomsten zijn.

De wet van 22 maart 2001 had tot doel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden te vervangen door
een inkomensgarantie voor ouderen. Het recht is geïndividualiseerd en men dient te voldoen aan de
vereiste leeftijdsvoorwaarde om het recht te kunnen openen op dit voordeel. Sindsdien worden geen
nieuwe GI’s meer toegekend. Enkel als blijkt dat het GI, dat al wordt uitbetaald, gunstiger is dan de IGO,
blijft het GI als verworven recht behouden.

Mensen kunnen aanspraak maken op deze uitkering zonder dat hiervoor in het verleden bijdragen
betaald werden. De IGO is immers geen pensioen, maar een financiële bijstand voor ouderen die niet
over voldoende middelen beschikken. Wanneer iemand de wettelijke pensioenleeftijd bereikt,
onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch, zonder dat de burger een aanvraag moet indienen,
of de persoon in kwestie recht heeft op een IGO. Dit gebeurt via een vragenlijst die de Pensioendienst
verstuurt en die de inkomenssituatie van betrokkene bevraagt.
Voor aanvullende info rond de toekenningsvoorwaarden van een IGO kan u terecht op de website van
de Federale Pensioendienst (FPD).1

Welk bedrag kunnen IGO-gerechtigden ontvangen ?
Het bedrag waar iemand recht op kan hebben, is afhankelijk van de gezinssituatie en van de financiële
middelen waarover iemand (en eventueel de mensen waarmee hij/zij samenwoont) beschikt. De
Federale Pensioendienst houdt daarbij, naast pensioeninkomsten, ook rekening met andere inkomsten
zoals bijvoorbeeld beroepsinkomsten en (on)roerende inkomsten.
Er is enerzijds een bedrag voor ‘samenwonenden’ (het basisbedrag), en anderzijds een verhoogd
basisbedrag (zijnde het basisbedrag vermenigvuldigd met 1,5) voor alleenstaanden.

Wat in het kader van de IGO-toekenning precies verstaan wordt onder de begrippen ‘samenwonend’ en
‘alleenstaand’ leest u op de website van de Pensioendienst.2

1 Gedetailleerde voorwaarden: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo#voorwaarden.
2 Definitie ‘samenwonend’ en ‘alleenstaand’: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo#Hoeveel
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Evolutie IGO-basisbedrag en verhoogd basisbedrag sinds 2001
Het bedrag van de IGO is sinds 2001 sterk geëvolueerd.
Het basisbedrag en het verhoogd basisbedrag bedragen in maart 2022 respectievelijk € 10.519,64 en
€ 15.779,46 bruto op jaarbasis.3 Dit komt neer op € 876,64 (basisbedrag) of € 1.314,96 (verhoogd
basisbedrag) bruto per maand.
In 2001 bedroeg het basisbedrag € 4.681,80 bruto4 op jaarbasis (of € 390,15 bruto op maandbasis).
Wie recht had op het verhoogd basisbedrag ontving toen € 7.022,70 bruto op jaarbasis, wat neerkomt
op € 585,23 bruto per maand.

Tabel 1: evolutie basisbedrag en verhoogd basisbedrag
Basisbedrag (bruto)

Verhoogd basisbedrag (bruto)

Jaar

Maand

Jaar

Maand

2001

€ 4.681,80

€ 390,15

€ 7.022,70

€ 585,23

2022 (maart)

€ 10.519,64

€ 876,64

€ 15.779,46

€ 1.314,96

Het basisbedrag en het verhoogd basisbedrag zijn in die 20 jaar tijd met andere woorden meer dan
verdubbeld.
Deze evolutie is het gevolg van 2 verschillende factoren: enerzijds zijn er de veeleer automatische
verhogingen omwille van de prijsevolutie (indexeringen) die dienen om het bedrag van de IGO aan te
passen aan de stijging van de levensduurte, en anderzijds zijn er de verhogingen die er komen als
gevolg van een beleidsbeslissing.
We leggen kort even uit wat we onder beide factoren dienen te verstaan.

Prijsevolutie (indexering)

De inflatie meet het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert. Dit wordt maandelijks
gemeten via het indexcijfer der consumptieprijzen en de daarvan afgeleide gezondheidsindex. Telkens
wanneer het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen (of afgevlakte gezondheidsindex 5) een
op voorhand vastgelegde drempelwaarde (de spilindex), bereikt of overschrijdt, worden de sociale
uitkeringen, waaronder ook de IGO, de daaropvolgende maand met 2% verhoogd.
In februari 2022 werd de spilindex een voorlopig laatste keer bereikt of overschreden. Als gevolg
daarvan werden de sociale uitkeringen in maart 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.
Volgens de meest recente maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de volgende spilindex

3 Laatste aanpassing van de IGO met de indexering van maart 2022. Bedragen aan de op dat ogenblik van kracht

zijnde spilindex 156,34.
4 Aan de toen van kracht zijnde spilindex 107,30
5 Vanaf 04/2016 (door toepassing van de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid) wordt deze

afgevlakte gezondheidsindex vermenigvuldigd met een factor 0,98.
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bereikt of overschreden worden in juli 2022. Als gevolg daarvan zou de IGO in augustus 2022 opnieuw
met 2% verhoogd worden.

Beleidsbeslissingen

Om de twee jaar verdeelt de regering, op voorstel van de sociale partners, een welvaartsenveloppe die
gebruikt wordt om bepaalde sociale uitkeringen zoals onder meer ook pensioenen en IGO te verhogen.
Deze verhogingen zorgen voor een aanpassing aan de evolutie van de levensstandaard en komen
bovenop de hierboven besproken prijsevolutie. De meest recente welvaartsverhoging voor IGObegunstigden (+ 2%) vond plaats in juli 2021.
Daarnaast kan de regering ook beslissen om het bedrag van sociale uitkeringen zoals de IGO te
verhogen. Zo besliste onze huidige Minister van Pensioenen, in uitvoering van het regeerakkoord, dat
het bedrag van de IGO in de periode 2021 – 2024 telkens in januari met 2,58% opgetrokken wordt.
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Overzicht evolutie 2001 – 2021

Bijlage 1 bevat een volledig overzicht van de verschillende verhogingen van het IGO-bedrag gedurende
de afgelopen jaren. Voor elke verhoging wordt ook aangeven of deze het gevolg was van een
beleidsbeslissing dan wel de prijsevolutie (indexering).
Iets minder dan de helft van de verhoging van het basisbedrag sinds juni 2001, met name € 211,60 (of
43,5%) van in totaal € 486,49, is het gevolg van beleidsbeslissingen. We hebben de oefening hier
gedaan voor het basisbedrag, maar hetzelfde fenomeen doet zich in dezelfde verhouding uiteraard voor
bij het verhoogd basisbedrag.
Als we deze evolutie grafisch voorstellen, enerzijds met zowel de verhogingen door beleidsbeslissingen
als de verhogingen door de prijsevolutie (= aan lopende prijzen; blauwe lijn), en anderzijds met enkel
de verhogingen door beleidsbeslissingen (= aan constante prijzen; rode lijn) krijgen we het volgende
resultaat (grafiek 1).

Grafiek 1: evolutie IGO basisbedrag aan lopende
en aan constante prijzen - Bron: Pensioendienst
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De ‘knik’ die eind 2006 te zien is, is het gevolg van een beleidsbeslissing en niet van de gewone
prijsevolutie. Deze relatief sterke verhoging is het gevolg van een beslissing van de toenmalige regering
om de IGO-bedragen met 14% op te trekken met het doel het basisbedrag op het niveau te brengen
van de armoededrempel6.

6

Ter informatie, de armoededrempel komt overeen met 60% van het nationaal mediaan beschikbaar huishoudinkomen na sociale
transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen). Deze armoededrempel wordt aangepast aan de samenstelling en grootte
van het huishouden. Voor een alleenstaande lag de Belgische armoededrempel volgens de EU-SILC-enquête van 2020 op €
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Evolutie aantal IGO-gerechtigden en uitgaven
Aantallen

Bij de start van de IGO telden we 71.116 begunstigden. Tien jaar later was dit aantal toegenomen tot
96.249. In 2021 zijn het er 107.410. We spreken dus over een toename van iets meer dan 50% op 20
jaar tijd.
Grafiek 2 geeft de evolutie van het aantal IGO- en GI-begunstigden in de periode 2002 - 2021.

Als we enkel naar de evolutie van de IGO kijken dan zien we twee belangrijke stijgingen.
Een eerste sterke toename in de periode 2007-2008 kan grotendeels verklaard worden door de
beslissing van de toenmalige regering om het IGO-bedrag in één keer met 14% te verhogen om zo te
trachten het basisbedrag op te trekken tot op het niveau van de armoededrempel (zie hierboven). Op
die manier kwamen ineens aanzienlijk meer mensen in aanmerking voor een IGO.

1.284 per maand. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel een verhoogd risico op
armoede lopen. In het jaar waarin de EU-SILC enquête wordt afgenomen worden de inkomsten van het jaar t-1 bevraagd. De €
1.284 heeft hier m.a.w. betrekking op het jaar 2019. Ter vergelijking, het verhoogd basisbedrag IGO (voor alleenstaanden)
bedroeg € 1.120,04 € (gemiddeld jaarbedrag) in 2019 (bron: European Union Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC), Statbel & Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen).
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In de periode 2011-2014 kan de tweede relatief sterke toename worden verklaard door de beslissing
om vanaf eind 2010 een ambtshalve onderzoek te laten uitvoeren door de toenmalige Rijksdienst voor
Pensioenen naar het recht op een IGO bij mensen op pensioengerechtigde leeftijd.
Sinds 2016 blijft het aantal IGO – gerechtigden in absolute cijfers vrij stabiel.

Om een correcte inschatting te krijgen van het belang van de totale groep van bijstandsgerechtigden,
moeten we de evolutie van de IGO begunstigden samen met die van de begunstigden op een
gewaarborgd inkomen (GI) bekijken.
Uit die vergelijking blijkt dat het stijgende aantal IGO-trekkers (logischerwijs) deels wordt
‘gecompenseerd’ door het dalend aantal begunstigden in het uitdovende GI-stelsel. In de periode 2001
– 2021 is het aantal begunstigden op een GI gedaald van 29.498 in 2001 naar nog amper 2.054 in
januari 2021.
We kunnen vaststellen dat het aantal personen dat kan genieten van één van deze beide vormen van
sociale bijstand op 20 jaar met 8,8% is toegenomen. Het gaat hier om een netto-aangroei van 8.850
personen.

De evolutie van de absolute aantallen vertelt ons niet hoe het relatieve belang van de groep van oudere
bijstandsgerechtigden in de volledige populatie van potentiële gerechtigden is geëvolueerd in deze
periode. Met andere woorden: zijn er vandaag meer, minder of even veel ouderen die nood hebben aan
bijstand, als we rekening houden met de grootte van de populatie?
Om hierop een zicht te krijgen, hebben we in eerste instantie in grafiek 3 de evolutie - uitgedrukt in %
tegenover 2002 - van het aantal begunstigden op een IGO of een GI afgezet tegenover de evolutie van
het aantal pensioengerechtigden7, en tegenover de evolutie van de Belgische bevolking van 65 jaar en
ouder8.

7 Aantal pensioengerechtigden = aantal unieke personen met een rust- en/of overlevingspensioen in betaling bij de

Pensioendienst in het werknemers- en/of het zelfstandigenstelsel
8 Bron: bevolkingscijfers Statbel.
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Grafiek 3: Evolutie sinds 2002 van aantal IGO/GI begunstigden, aantal
pensioengerechtigden en Belgische bevolking 65 en ouder - Bron:
Pensioendienst en Statbel
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Terwijl het voor IGO/GI-begunstigden op 20 jaar tijd om een toename gaat van 8,8% (van 100.614 naar
109.464), zien we bij het aantal pensioengerechtigden in het werknemers- en of zelfstandigenstelsel in
dezelfde periode een toename van 28,9%. De evolutie van de Belgische bevolking van 65 jaar of oude
is gelijklopend met die van het aantal pensioengerechtigden, al merken we de laatste jaren een iets
sterkere toename van het aantal pensioengerechtigden.

De evolutie van het aantal IGO/GI-begunstigden kent een eerder fluctuerend verloop met vooral
toenames in de periode tussen 2007 en 2015, en daarnaast ook periodes van afname. Bij het aantal
pensioengerechtigden en de Belgische bevolking van 65 jaar en ouder daarentegen zien we een
permanente stijging die in de laatste 10 jaar nog aanzienlijk lijkt te versnellen.

Als we zoeken naar mogelijke redenen voor de daling van het aantal IGO/GI begunstigden tussen 2002
en 2007 komen we uit bij o.a. het geleidelijk optrekken van de leeftijd 9 om recht te hebben op een IGO,
en een mogelijk sterkere relatieve toename van het pensioenbedrag dan van het IGO/GI bedrag dat er
mee voor gezorgd kan hebben dat een groter aantal mensen hun IGO in die periode is kwijtgeraakt.

•

9

27,6%
8,8%

9,5%

-7,0%
2008

28,9%

Verschuiving van de leeftijdsvoorwaarde:
o 62 jaar, indien de IGO daadwerkelijk en voor de eerste keer uitwerking heeft ten
vroegste op de ingangsdatum van de wet en uiterlijk op 1 december 2002;
o 63 jaar, indien de IGO daadwerkelijk en voor de eerste keer uitwerking heeft ten
vroegste op 1 januari 2003 en uiterlijk op 1 december 2005;
o 64 jaar, indien de IGO daadwerkelijk en voor de eerste keer uitwerking heeft ten
vroegste op 1 januari 2006 en uiterlijk op 1 december 2008.
o de leeftijd van 65 jaar is slechts van toepassing voor IGO's die ten vroegste ingaan op
01.01.2009 (indien die leeftijd dus bereikt wordt vanaf 1 december 2008).
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Om het relatieve belang van de groep IGO-begunstigden verder te duiden, tonen we in grafiek 4 de
evolutie van het aantal IGO-begunstigden als aandeel van de Belgische bevolking van 65 jaar en ouder.
Ook dit aandeel kent een eerder fluctuerend verloop, maar we merken dat er op 20 jaar tijd toch sprake
is van een afname van het aandeel van IGO-begunstigden binnen de totale groep van 65-plussers van
5,8% naar 4,9%.

Grafiek 4: evolutie verhouding IGO/GI-begunstigden /
bevolking 65+
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Naast het globale plaatje dat hierboven geschetst wordt, willen we ook graag weten of er qua evolutie
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Zien we m.a.w. een vergelijkbare stijging in absolute
aantallen en een vergelijkbare dalende evolutie van het relatieve aandeel van IGO-begunstigden bij
beide geslachten?
In grafiek 5 ziet u de evolutie van het aantal begunstigden op een IGO of GI, ook onderverdeeld naar
geslacht.
Zeer opvallend is dat we bij de vrouwen een afname van 2,0% vaststellen (–1.506 vrouwen) , terwijl het
aantal mannen toegenomen is met 38,6% (+10.356 mannen). Het aandeel mannelijke IGO/GI
begunstigden is op die manier stelselmatig gegroeid van 26,7% in 2001 naar 34,0% in 2021.

De stijging is absolute cijfers is m.a.w. uitsluitend te wijten aan een toename van het aantal mannelijke
IGO-begunstigden.
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Kijken we dan in grafiek 6 naar de evolutie van het aandeel van IGO-begunstigden binnen de totale
groep van 65-plussers in België, specifiek voor mannen en vrouwen apart, dan merken we dat het
aandeel mannelijke IGO-begunstigden in 2021 quasi even groot is als 20 jaar geleden (3,8% nu
tegenover 3,7% toen), terwijl er zich bij de vrouwen een daling heeft voorgedaan van 7,2% naar 5,8%.
Deze evolutie zou er op kunnen wijzen dat meer en meer vrouwen ‘voldoende’ eigen inkomsten hebben
op de leeftijd van 65 jaar of ouder en/of meer eigen pensioenrechten opbouwen om niet langer een
beroep te moeten of kunnen doen op een aanvullende sociale bijstand.
De daling van het aandeel van IGO-begunstigden binnen de groep van 65-plussers in België is m.a.w.
volledig te wijten aan de daling van het aandeel IGO-begunstigden binnen de populatie van vrouwelijke
65-plussers.
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Uitgaven

Grafiek 7 geeft de evolutie van de maandelijkse uitgaven voor de IGO en het GI per jaar in de periode
2002-2021.
Globaal zijn de budgettaire lasten voor de sociale bijstandsregelingen voor ouderen toegenomen met
een factor 2,7 op 20 jaar tijd: van € 20,6 miljoen bij de start van de IGO naar € 56,4 miljoen in 2021.
Als we enkel naar de maandelijkse uitgaven voor de IGO kijken, dan zien we een verviervoudiging van
de uitgaven sinds de invoering van de IGO eind 2001. De maandelijkse IGO-uitgaven evolueerden van
€ 12,8 miljoen eind 2001 naar meer dan € 30 miljoen in 2011 en naar € 55,5 miljoen 10 in de maand
januari 2021.
De grafiek toont dat de budgettaire kost van de IGO jaarlijks geleidelijk blijft toenemen. De laatste 5 jaar
(sinds 2016) gaat het om een stijging van bijna 30%, terwijl we daarnet (grafiek 2) zagen dat het aantal
IGO-begunstigden in diezelfde periode vrij stabiel is gebleven.
Zoals eerder aangegeven is deze relatief sterke toename in uitgaven zowel te wijten aan de prijsevolutie
als aan beleidsbeslissingen. De derde verklarende factor, de toename van het aantal begunstigden,
speelt, zoals we daarnet konden zien in grafiek 2, vooral een rol in de jaren 2007-2016.

10 Uitgaven maand januari 2021 zonder rekening te houden met de COVID-premie van 50 € per maand die tijdelijk uitbetaald
wordt aan alle IGO-begunstigden sinds juli 2020.
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Tenslotte kan ook de hoogte van het bedrag dat gemiddeld bijgepast dient te worden bovenop de eigen
inkomsten variëren van jaar tot jaar. In onderstaande grafiek 8 ziet u de evolutie van het gemiddeld
uitbetaalde bedrag IGO/GI aan lopende prijzen (inclusief de prijsevolutie) en aan constante prijzen (alle
bedragen aan de index 107,30 van januari 2002) .

Grafiek 8: evolutie gemiddeld bedrag IGO/GI aan lopende
en aan constante prijzen
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De evolutie van de werkelijk uitbetaalde IGO-bedragen toont dat het gemiddeld bedrag sinds 2001
toegenomen is met een factor 2,5. Het aandeel van de indexeringen in deze stijging maakt 45,1% uit.
Eerder in dit rapport (grafiek 1) zagen we dat de toename van het ‘maximale’ basisbedrag en verhoogd
basisbedrag sinds 2001 voor 56,5% het gevolg is van indexeringen. Het ging globaal genomen (inclusief
prijsevolutie) om een toename met factor 2,2.
Aan constante prijzen (alle bedragen aan index 107,30 van 2001) is er sprake van een toename van
het gemiddeld uitbetaald IGO-bedrag met factor 1,8 terwijl het bij het ‘maximale’ basisbedrag en
verhoogd basisbedrag zonder indexeringen om een stijging met factor 1,5 gaat.
Het gemiddeld effectief uitbetaald IGO-bedrag is dus sterker toegenomen dan we zouden kunnen
verwachten puur op basis van de verhogingen omwille van beleidsbeslissingen en indexeringen.
Met andere woorden: het bedrag dat gemiddeld bijgepast dient te worden bovenop de eigen inkomsten
is dus op die 20 jaar toegenomen. Belangrijk: deze stijging wordt niet veroorzaakt door een verschuiving
van basisbedrag naar verhoogd basisbedrag, aangezien het aandeel begunstigden op een basisbedrag
binnen de totale groep van IGO-begunstigden in die 20 jaar vrijwel constant is gebleven op ongeveer
28%.
Naast beleidsbeslissingen, prijsevolutie en toename van het aantal IGO-begunstigden heeft ook deze
toename van het bedrag dat bijgepast dient te worden bovenop de eigen inkomsten (inclusief die van
de mensen waarmee de begunstigde samenwoont) een impact op de stijgende evolutie van de IGOuitgaven.
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Profiel huidige IGO-gerechtigden 11
In tabel 2 geven we een overzicht van de verdeling naar geslacht, nationaliteit, woonplaats, type bedrag
en het al dan niet ontvangen van een rustpensioen. We doen dit voor enerzijds alle IGO-begunstigden
in betaling in januari 2021, en anderzijds voor de nieuwe IGO-begunstigden van wie de IGO ingegaan
is in het jaar 2020.

Tabel 2: vergelijking verdelingen alle IGO’s in betaling (1/2021) – nieuwe IGO’s
ingegaan in 2020

Alle IGO's in betaling (1/2021)

Nieuwe instroom (in 2020)

Aantal

%

aantal

%

Totaal

107.410

100,0%

9.069

100,0%

Man

37.007

34,5%

3.573

39,4%

Vrouw

70.403

65,5%

5.496

60,6%

Belg

94.511

88,0%

7.611

83,9%

Ander EU-land

8.828

8,2%

889

9,8%

Buiten de EU

4.071

3,8%

569

6,3%

Vlaams gewest

49.726

46,3%

3.890

42,9%

Waals gewest

37.674

35,1%

3.416

37,7%

Brussels
hoofdstedelijk
gewest

20.010

18,6%

1.763

19,4%

Basis

30.448

28,3%

2.521

27,8%

Verhoogd basis

76.962

71,7%

6.548

72,2%

84.020

78,2%

7.383

81,4%

23.390

21,8%

1.686

18,6%

Nationaliteit

Woonplaats

Type bedrag

Met of zonder
rustpensioen
IGO
met
rustpensioen
IGO
zonder
rustpensioen

In januari 2021 ontvingen 107.410 mensen een IGO. 70.403 onder hen, of bijna twee op de drie IGOontvangers zijn vrouwen. Bijna negen op de tien van de gerechtigden zijn Belg, iets meer dan 8% is
afkomstig uit een ander EU-land en nog geen 4% is afkomstig van buiten de EU. Bijna de helft van de

11 Cijfers januari 2021 (Bron: Pensioendienst)
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IGO-begunstigden woont in Vlaanderen, iets meer dan 7 op de 10 heeft recht op het verhoogd
basisbedrag (alleenstaanden), en bijna 8 op de 10 combineert haar of zijn IGO met een rustpensioen.

In vergelijking met de ‘stock’ (alle IGO’s in betaling in januari 2021) valt op dat er sprake is van een
relatief hogere nieuwe instroom van mannen, van mensen met een nationaliteit van buiten de EU, van
personen woonachtig in Brussel of Wallonië en van mensen die naast een IGO ook een rustpensioen
in betaling hebben. De verschillen tussen nieuwe instroom en stock zijn, zoals we kunnen afleiden uit
tabel 2, echter relatief beperkt.

Gender en IGO
Zoals eerder vermeld, is de meerderheid van IGO-begunstigden in 2021 vrouw. In dit onderdeel gaan
we dieper in op enkele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke IGO-begunstigden.

Grafiek 9 geeft de verhouding van het aantal begunstigden met een basisbedrag of verhoogd bedrag
naar geslacht. Globaal heeft iets meer dan zeven op de tien IGO-begunstigden recht op het verhoogd
basisbedrag en behoort voor wat de toekenning van de IGO betreft dus tot de categorie van de
‘alleenstaanden’.
Maar het zijn in verhouding veel vaker vrouwen dan mannen die recht hebben op het verhoogd
basisbedrag. Bij de vrouwen ontvangt 82,2% het verhoogd basisbedrag terwijl dit bij de mannen slechts
iets meer dan de helft is (51,6%).

Grafiek 9: Aandeel begunstigden basisbedrag / verhoogd
basisbedrag naar geslacht, 2021 (%)
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Als we kijken naar de burgerlijke staat van de IGO-begunstigden naar geslacht (grafiek 10) zien we al
meteen een verklaring van de belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen in het recht hebben
op het basisbedrag dan wel op het verhoogd basisbedrag.
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Zoals grafiek 10 toont, is bijna 1 op de 2 mannelijke IGO-begunstigden gehuwd, terwijl bij de vrouwen
minder dan 1 op de 6 gehuwd is. Zeer opvallend: bijna de helft van de vrouwelijke IGO-begunstigden is
uit de echtgescheiden, bij mannen is dat iets meer dan 1 op de 5.
Ook de groep weduwes met een IGO (18,21%) is relatief sterker vertegenwoordigd binnen de groep
vrouwen, dan de groep weduwnaars bij de mannen (7,57%). De hogere levensverwachting van vrouwen
zal hier zeker een rol in spelen.
In totaal zijn 49.498 van de 107.410 oftewel 46,1% van alle IGO-begunstigden feitelijk gescheiden of uit
de echtgescheiden.
Het vaak zeer beperkte bedrag dat uitgekeerd wordt als echtscheidingspensioen in het werknemers –
en zelfstandigenstelsel (het gemiddeld uitbetaald bedrag in het werknemersstelsel in januari 2021 was
140,65 €) zal er zeker toe bijdragen dat de inkomsten van veel gepensioneerde (voornamelijk) vrouwen
die een echtscheiding achter de rug hebben, ontoereikend zijn, waardoor naast de inkomsten uit
pensioen(en) meer dan gemiddeld nog een beroep dient gedaan te worden op een bijstandsregeling
zoals de IGO. Uiteraard gaat deze redenering enkel op voor het deel van de echtgescheidenen die ook
effectief een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot ontvangen.

Als achtergrond: het echtscheidingspensioen is een rustpensioen dat berekend is op basis van de
loopbaan als werknemer of zelfstandige van de ex-huwelijkspartner tijdens de periode van het huwelijk
en dat kan gecumuleerd worden met het eigen rustpensioen.
De berekening van het echtscheidingspensioen gebeurt o.b.v. 62,5% van de lonen van de exhuwelijkspartner, en enkel indien het eigen loon voor diezelfde periode lager ligt dan 62,5% van het loon
van de ex-huwelijkspartner. Mogelijk gaat het hier vaker dan gemiddeld om mensen die zelf een eerder
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bescheiden loon hadden tijdens (een deel van) hun loopbaan en die daardoor mogelijk naast hun
echtscheidingspensioen een relatief beperkt eigen rustpensioen opgebouwd hebben.
In januari 2021 betaalde de Pensioendienst aan 158.877 personen, waarvan 126.290 vrouwen, een
echtscheidingspensioen, al dan niet in combinatie met een eigen rustpensioen.
Van de 51.368 vrouwen die naast een rustpensioen ook een IGO ontvangen, zijn er maar liefst 27.665
(of 53,8%) die een pensioen als echtscheidingspensioen ontvangen.
Woonplaats IGO-begunstigden

Uit tabel 2 blijkt dat bijna de helft van alle IGO-begunstigden woont in Vlaanderen.

Als we de geografische spreiding van IGO-begunstigden afzetten tegenover de geografische spreiding
van de 2,2 miljoen 65-plussers woont in België 12 , merken we in tabel 3 echter een
ondervertegenwoordiging van IGO-begunstigden in Vlaanderen (46,3% van de IGO-begunstigden
woont in Vlaanderen, terwijl 61,8% van de Belgische bevolking 65+ in Vlaanderen woont), een lichte
oververtegenwoordiging van IGO-begunstigden in Wallonië, en een sterkere oververtegenwoordiging in
het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Tabel 3: spreiding IGO-begunstigden o.b.v. domicilie tegenover
Belgische bevolking 65+ (Bron: Pensioendienst en Statbel)

Vlaams gewest
Waals gewest
Brussels
hoofdstedelijk gewest
Totaal België

IGObegunstigden
49.726
37.674

46,3%
35,1%

Belgische
bevolking 65+
1.376.558
693.537

61,8%
31,1%

-15,5% punt
4,0% punt

20.010

18,6%

159.026

7,1%

11,5% punt

107.410

100,0%

2.229.121

100,0%

verschil

12 Bron: Statbel, cijfers januari 2021
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Samenstelling bedrag IGO-begunstigden

Zoals we eerder in tabel 2 konden vaststellen, ontvangt de grote meerderheid - 8 op 10 - van de IGObegunstigden naast de IGO ook een rustpensioen (naast mogelijk andere pensioenvoordelen). In tabel
4 splitsen we die 2 categorieën (IGO met of zonder rustpensioen) verder op in personen met naast de
IGO geen enkel pensioenvoordeel, enkel een rustpensioen, enkel een overlevingspensioen, of een
combinatie van rust- en overlevingspensioen in betaling bij de Pensioendienst, en bekijken we ook de
evolutie van deze verdeling tegenover 2001.

Tabel 4: IGO al dan niet als aanvulling bij een pensioen: nu en 20 jaar
geleden (bron: Pensioendienst)
N
Enkel IGO
IGO + rustpensioen
IGO + overlevingspensioen
IGO + rust- en overlevingspensioen
Totaal

2021
19.548
78.561
3.972
5.329
107.410

%
2001
13.409
42.782
8.724
6.201
71.116

2021
18,2%
73,1%
3,7%
5,0%
100,0%

2001
18,9%
60,2%
12,3%
8,7%
100,0%

Verschil
-0,7% punt
+12,9% punt
-8,6% punt
-3,7% punt

We zien sinds 2001 vooral een duidelijke verschuiving van de categorie van mensen die een IGO
combineren met een overlevingspensioen (-8,6% punt) of met een rust- en overlevingspensioen (-3,7%
punt) naar de categorie van mensen die de IGO combineren met enkel een rustpensioen (+12,9% punt).
Het aandeel mensen dat naast de IGO geen enkel pensioenvoordeel uitbetaald krijgt bij de
Pensioendienst, is ongeveer constant gebleven tegenover 2001.
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In onderstaande grafiek 11 13 splitsen we deze cijfers verder op voor mannen en vrouwen

Als we de situatie van 2021 en 2001 vergelijken, zien we dat sinds 2001 het aandeel vrouwen dat haar
IGO combineert met enkel een rustpensioen op 20 jaar is toegenomen van 48,2% naar 66,1%. In deze
statistiek zien we de maatschappelijke evolutie waarbij meer en meer vrouwen een eigen rustpensioen
opbouwen duidelijk terug.

13

Opmerkingen:
1)

Deze verdeling houdt enkel rekening met de betaling van een pensioenvoordeel, en niet met het eventueel bestaan
van een recht op een pensioen dat niet wordt uitbetaald. Indien bijvoorbeeld een gezinspensioen uitbetaald wordt aan
de man, en ook de vrouw recht heeft op een eigen rustpensioen, maar dit rustpensioen van de vrouw niet uitbetaald
wordt omdat het gezinspensioen voordeliger is dan de som van beide rustpensioenen, dan behoort de man in onze
cijfers tot de categorie ‘IGO + rustpensioen’, terwijl de vrouw tot de categorie ‘Enkel IGO’ behoort. Ter info, ongeveer 1
op de 10 van onze pensioengerechtigden in de werknemers- en zelfstandigenregeling ontvangt een gezinspensioen.
In de ambtenarenregeling zijn er geen gezinspensioenen. De ontvangers van een gezinspensioen zijn bijna allemaal
mannen.

2)

Indien bepaalde IGO-begunstigden geen pensioen in betaling hebben bij de Pensioendienst maar wel bij een andere
pensioeninstelling (zoals bijvoorbeeld bij Ethias of een buitenlandse pensioeninstelling), dan bevindt deze persoon zich
in onze cijfers in de categorie ‘Enkel IGO’. Aangezien de Federale Pensioendienst meer dan 90% van de Belgische
wettelijke pensioenen uitbetaalt en voor wat de buitenlandse pensioenen betreft het enkel gaat om mensen die naast
periodes van tewerkstelling in het buitenland geen enkele periode van tewerkstelling in België hebben, zal dit een eerder
beperkte impact hebben op de hier gepresenteerde cijfers.
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Ondanks deze positieve evolutie betaalde de Pensioendienst in januari 2021 toch nog altijd geen enkel
pensioenvoordeel uit aan 15.108 oftewel 21,5% van de vrouwelijke IGO-begunstigden. Voor 3.907
vrouwen of 5,5% was er naast de IGO enkel een overlevingspensioen in betaling.
Dit betekent, tot slot, dat toch nog steeds voor ongeveer 1 op de 4 vrouwelijke IGO-begunstigden de
Pensioendienst geen enkel rustpensioen uitbetaalt.
Ook bij de mannelijke IGO-begunstigden heeft er een kleine verschuiving plaatsgevonden tegenover 20
jaar geleden. Hoewel de overgrote meerderheid van de mannen zowel in 2001 als in 2021 hun IGO
combineren met een eigen rustpensioen, is er toch een lichte daling van het relatieve belang van deze
categorie ten voordele van het aandeel mannen dat enkel een IGO uitbetaald krijgt.

Pensioenstelsel IGO-begunstigden met een rustpensioen

Kijken we dan in tabel 5 naar het stelsel (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren of een combinatie
van voorgaande) waarin IGO-begunstigden die hun IGO combineren met een rustpensioen
tewerkgesteld geweest zijn, valt op dat de overgrote meerderheid een loopbaan heeft als werknemer
(58,74%) of een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige (34,15%). Bijna 5% heeft een
rustpensioen op basis van een zuivere loopbaan als zelfstandige.

Tabel 5: verdeling IGO-begunstigden met een rustpensioen volgens stelsel rustpensioen +
vergelijking met verdeling van alle rustpensioenen in betaling bij Pensioendienst (2020)van
rustpensioenen in betaling

Pensioenstelsel rustpensioen
Enkel werknemer
Enkel zelfstandige
Enkel ambtenaar
Werknemer + zelfstandige
Werknemer + ambtenaar
Zelfstandige + ambtenaar
Werknemer + zelfstandige +
ambtenaar

IGO-begunstigden
met rustpensioen
58,74%
4,94%
0,19%
34,15%
1,33%
0,04%

Alle begunstigden
met rustpensioen(2020)
52,91%
3,78%
11,45%
16,88%
12,67%
0,42%

Verschil
5,83% punt
1,16% punt
-11,26% punt
17,27% punt
-11,34% punt
-0,38% punt

0,61%

1,89%

-1,28% punt

Als we dan de vergelijking maken met de verdeling van alle rustpensioenen in betaling zien we dat
mensen met (een deel) loopbaan als ambtenaar ondervertegenwoordigd zijn in de groep van IGObegunstigden met een rustpensioen.
Naast mensen met een loopbaan als zuivere werknemer of als zuivere zelfstandige, is het vooral de
categorie mensen met een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige die
oververtegenwoordigd zijn in de groep van IGO-begunstigden met daarnaast ook een rustpensioen in
betaling (34,15% tegenover een aandeel van 16,88% binnen de totale groep; of een verschil van 17,27%
punt).
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Loopbaanduur rustpensioen IGO-begunstigden met een rustpensioen als werknemer en/of
zelfstandige
In onderstaande tabel 6 14 geven we een overzicht volgens loopbaanduur 15 , en opgesplitst naar
mannen en vrouwen, van IGO-begunstigden die naast hun IGO ook een rustpensioen als werknemer
en/of zelfstandige in betaling hebben.
Zeer opvallend is dat toch bijna de helft (48%) van de IGO-begunstigden een rustpensioen ontvangt
o.b.v. een loopbaan van 30 jaar of meer. Bij mannen loopt dit aandeel zelfs op tot 63%, en 42,11% van
de mannen heeft volgens de loopbaangegevens in onze gegevensdatabanken zelfs een loopbaan van
40 jaar of meer die in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen.

Tabel 6: IGO + rustpensioen : verdeling naar loopbaanduur (Bron: Pensioendienst)

Loopbaanduur

Vrouwen

%

Cumulatief

Mannen

%

%

Cumulatief

Totaal

%

%

Cumulatief
%

>= 40 jaar

12,43

12,43

42,11

42,11

28,46

28,46

35 < 40 jaar

9,24

21,67

12,09

54,2

10,78

39,24

30 < 35 jaar

9,25

30,92

8,75

62,95

8,97

48,21

20 < 30 jaar

18,13

49,05

14,31

77,26

16,07

64,28

15 < 20 jaar

9,27

58,32

6,86

84,12

7,97

72,25

10 < 15 jaar

10,67

68,99

6

90,12

8,15

80,4

5 < 10 jaar

11,94

80,93

5,13

95,25

8,26

88,66

0 < 5 jaar

19,07

100,00

4,75

100,00

11,34

100,00

Het mag duidelijk zijn dat een relatief korte loopbaan zeker niet de enige reden is waarom mensen een
beroep dienen te doen op een aanvullende sociale bijstandsregeling zoals de IGO.
Ook voor mensen met een rustpensioen op basis van een lange loopbaan van 40 jaar of meer doet de
IGO nog opvallend vaak dienst als extra opvangnet.

14 We sluiten uit deze populatie mensen uit met een deel loopbaan in het buitenland, een deel loopbaan als

ambtenaar en/of met een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot omdat een deel van de loopbaaninfo van
mensen in die categorieën niet altijd beschikbaar is in onze datawarehouse.
15 Loopbaanduur: het gaat hier om alle loopbaanjaren die meetellen voor de berekening van het pensioen, met
inbegrip van jaren die minder dan 104 dagen tewerkstelling en/of gelijkstelling tellen.
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Welk bedrag ontvangen IGO-begunstigden nu eigenlijk ?
Het IGO-bedrag waarop iemand aanspraak zou kunnen maken, is zoals we eerder zagen afhankelijk
van zijn/haar gezinssituatie: als samenwonende heeft de begunstigde recht op het basisbedrag, als
alleenstaande op het verhoogd basisbedrag. De theoretische IGO-bedragen waarop iemand maximaal
recht zou kunnen hebben, zeggen nog niets over de hoogte van de sociale bijstand die deze mensen
effectief krijgen.
Doordat ook rekening gehouden wordt met het eigen pensioen en/of andere beschikbare
gezinsinkomsten bij het bepalen van het IGO-bedrag, liggen de werkelijke bedragen die mensen
ontvangen vaak veel lager dan het basisbedrag of het verhoogd basisbedrag waarop ze in theorie
aanspraak zouden kunnen maken.

Inkomsten uit IGO

Zoals reeds bleek uit grafiek 8, ontvingen IGO-begunstigden gemiddeld een brutobedrag van € 515,29
in januari 2021.
Voor vrouwen ligt dit gemiddelde hoger dan bij mannen (€ 538,65 vergeleken met € 469,65). Dit verschil
tussen vrouwen en mannen wordt grotendeels verklaard doordat vrouwen relatief veel vaker recht
hebben op het verhoogd basisbedrag dan mannen (82,2% vergeleken met 51,6%)16.
Zowel de gemiddelde bedragen van mannen en vrouwen met een verhoogd basisbedrag (mannen = €
577,45 €, vrouwen = € 582,85) als van mannen en vrouwen met een basisbedrag (mannen = € 354,83
voor mannen, vrouwen = € 346,23) liggen zeer dicht bij elkaar.

Tabel 7: gemiddeld bedrag IGO voor mannen en vrouwen volgens type bedrag

Gemiddeld
bruto/maand

Globaal

Verhoogd
bedrag

Basisbedrag
(% pop)

Maximaal
verhoogd
bedrag
(1/2021)

Maximaal
basis
bedrag
(1/2021)

€ 582,85

€ 346,23

€ 1.184,20

€ 789,47

(82,2%)

(17,8%)

€ 577,45

€ 354,83

(51,6%)

(48,4%)

€ 581,51

€ 351,30

(% pop)
Vrouw

Man

Totaal

€ 538,65
€ 469,65
€ 515,29

In onderstaande tabel 8 geven we een overzicht van het gemiddeld uitbetaald IGO-bedrag in januari
2021, onderverdeeld naar geslacht, nationaliteit, woonplaats, en het al dan niet ontvangen van een
rustpensioen. We maken de verdeling voor deze categorieën ook volgens type bedrag (basis of
verhoogd).
Logischerwijze ligt het gemiddeld IGO-bedrag van mensen die daarnaast geen rustpensioen in betaling
hebben aanzienlijk hoger dan het gemiddeld bedrag van degene met rustpensioen.

16 cfr. tabel 2
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Daarnaast vallen vooral de hogere gemiddeldes op van mensen van buiten de EU en van personen die
woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor beiden wordt dit hogere gemiddelde niet
veroorzaakt door een eventueel groter aandeel van mensen met een verhoogd basisbedrag. Zowel het
gemiddeld basisbedrag als het gemiddeld verhoogd bedrag liggen immers aanzienlijk hoger voor
personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor personen afkomstig van buiten de
EU.

Tabel 8: gemiddelde bedragen per categorie en opgesplitst naar type bedrag (1/2021)

gemiddeld
bedrag IGO
Alle IGO begunstigden

€ 515,29

gemiddeld
basisbedrag
€ 351,30

gemiddeld
verhoogd bedrag
€ 581,51

€ 354,83
€ 346,23

€ 577,45
€ 582,85

€ 339,72
€ 362,86
€ 519,98

€ 575,63
€ 567,65
€ 780,40

€ 314,13
€ 324,83
€ 484,24

€ 547,90
€ 554,24
€ 719,93

€ 308,24
€ 432,23

€ 520,10
€ 888,84

Geslacht
Man

€ 469,65

Vrouw

€ 538,65

Nationaliteit
Belg

€ 510,19

Ander EU-land

€ 507,15

Buiten de EU

€ 676,77

Woonplaats
Vlaams gewest

€ 477,02

Waals gewest

€ 497,57

Brussels hoofdstedelijk gewest

€ 648,50

Met of zonder rustpensioen
IGO met rustpensioen

€ 469,99

IGO zonder rustpensioen

€ 682,44
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Een gemiddelde zegt natuurlijk niet alles. Daarom geven we in onderstaande grafieken een overzicht
van het IGO-bedrag dat mensen ontvingen in januari 2021 per schijf van € 100, onderverdeeld voor
vrouwen en mannen. In grafiek 12 doen we dit voor de mensen die het verhoogd basisbedrag ontvangen
(alleenstaanden).

Grafiek 12: verdeling IGO-begunstigden volgens
geslacht - ontvangen verhoogd bedrag
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

vrouwen

mannen

We zien een vrij vergelijkbare verdeling voor mannen en vrouwen, met voor beide categorieën het
grootste aantal personen in de hoogste schijf tussen € 1.100 en € 1.184 € (plafond verhoogd
basisbedrag in januari 2021). Deze groep alleenstaanden heeft weinig of geen inkomsten uit
pensioenen of andere die in mindering gebracht worden van hun IGO-bedrag.
Bijna de helft van de alleenstaande vrouwen (47%) en bijna de helft van de alleenstaande mannen
(48%) ontvangt maandelijks een IGO (verhoogd basisbedrag) van minder dan € 500.
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Kijken we dan in grafiek 13 naar de verdeling van personen die het basisbedrag ontvangen
(samenwonenden), dan merken we een andere verdeling dan hierboven, maar opnieuw is de verdeling
voor mannen en vrouwen redelijk vergelijkbaar

Grafiek 13: verdeling IGO-begunstigden
volgens geslacht - ontvangen basisbedrag
30%
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10%
5%
0%

26% 24%
16% 15%
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6% 8%

vrouwen
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6% 8%

6% 8%

Één op vier, van zowel mannen (24%) als vrouwen (26%), ontvangt minder dan € 100 IGO per maand.
Bijna 7 op de 10 van deze samenwonenden (68% van de vrouwen en 67% van de mannen) moet het
stellen met minder dan € 500.
Het feit dat ook de inkomsten van andere samenwonenden in mindering worden gebracht van het IGObedrag zal hier zeker niet vreemd aan zijn.
Bijna 1 op 5 mannen (17%) en vrouwen (19%) bevindt zich in de groep net onder het plafond van het
basisbedrag. Voor deze categorie zijn er dus quasi geen andere inkomsten binnen het gezin die
afgetrokken worden van het IGO-bedrag.

Focus op personen met enkel een IGO

In grafieken 14 en 15 leggen we de focus op mensen die naast hun IGO geen enkel ander
pensioenvoordeel in betaling hebben bij de Pensioendienst - in totaal 19.548 personen of 18,2% van de
volledige IGO-populatie. Ook hier maken we opnieuw het onderscheid tussen personen die het
verhoogd basisbedrag (grafiek 14) ontvangen en degene die het basisbedrag (grafiek 15) ontvangen.
Omdat er belangrijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen splitsen we onmiddellijk op naar
geslacht.
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Uit onderstaande grafiek 14 blijkt dat meer dan 8 op 10 vrouwen en meer dan 7 op 10 mannen met een
verhoogd basisbedrag zonder pensioen in betaling bij de Pensioendienst (bijna) het volledige IGObedrag ontvangt.
In deze groep ontbeert de meerderheid naast inkomsten uit pensioen(en) dus ook andere inkomsten
die in mindering zouden kunnen worden gebracht van het uit te betalen IGO-bedrag.

Grafiek 14: verdeling IGO-begunstigden met verhoogd bedrag
ZONDER pensioenen volgens ontvangen IGO-bedrag
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In grafiek 15 merken we op dat zowel bij mannen als bij vrouwen die recht hebben op het basisbedrag
er een piek valt waar te nemen in de hoogste schijf tussen € 700 – € 800, maar dat die piek veel meer
uitgesproken is bij mannen (73%) dan bij vrouwen (24%). Voor de meerderheid van de samenwonende
mannen zonder pensioenen in betaling blijkt de IGO m.a.w. zo goed als het enige gezinsinkomen.
De grootste groep van de samenwonende vrouwen zonder pensioen in betaling (31%) ontvangt een
IGO-bedrag van minder dan € 100 per maand, terwijl dit bij de mannen voor amper 2% het geval is.
60% van de vrouwen ontvangt een IGO van minder dan € 300. Bij de mannen is dat slechts 8%.
Samenwonende vrouwelijke IGO-begunstigden hebben blijkbaar veel meer dan samenwonende
mannelijke IGO-begunstigden andere gezinsinkomsten die in mindering worden gebracht van hun IGObedrag.
Een verklaring hiervoor is dat een deel van de vrouwen in deze groep, die al dan niet zelf
pensioenrechten opgebouwd hebben, geen pensioen in betaling heeft omdat het gezinspensioen
(indien voordeliger dan beide pensioenen als alleenstaande) uitbetaald wordt aan de man. Dit
gezinspensioen wordt uiteraard (voor 90%) in mindering gebracht van het uit te betalen IGO-bedrag aan
de vrouw.
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Grafiek 15: Verdeling IGO-begunstigden met basisbedrag
ZONDER pensioen, volgens ontvangen IGO-bedrag
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Focus op personen die pensioen met IGO combineren

Om het plaatje compleet te maken, geven we in grafieken 16 en 17 een verdeling per type bedrag en
per geslacht voor personen die naast hun IGO ook een pensioen - rust- en of/ overleving - in betaling
hebben bij de Pensioendienst.
Terwijl we in grafiek 14 zagen dat alleenstaanden zonder een pensioen in betaling zowel bij mannen
als bij vrouwen zich heel uitgesproken in de bovenste schijf van ontvangen IGO-bedragen bevinden,
zien we hieronder in grafiek 16 dat het zwaartepunt veeleer in de laagste schijven ligt bij personen met
ook een pensioen in betaling. Zowel bij mannen als bij vrouwen ontvangt 53% een verhoogd bedrag
van minder dan € 500.
Net zoals in grafieken 12 en 14 zien we geen al te grote verschillen tussen alleenstaande mannen en
vrouwen.
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Grafiek 16: verdeling IGO-begunstigden MET pensioen volgens
geslacht en volgens ontvangen IGO-bedrag (verhoogd bedrag)
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In grafiek 13 zagen we voor de volledige populatie van mensen met een basisbedrag een verdeling met
zowel een sterke vertegenwoordiging in de laagste als de hoogste schijf. Grafiek 15 toonde dat mannen
met het IGO-basisbedrag en zonder pensioen in betaling zich overwegend (73%) in de hoogste schijf
bevinden, terwijl bij de vrouwen toch ook een aanzienlijk deel (31%) zich in de laagste inkomensschijf
bevindt.
In grafiek 17 tonen we de verdeling voor de personen die het IGO-basisbedrag ontvangen naast hun
pensioen. In deze groep zien we een sterke vertegenwoordiging van zowel mannen als vrouwen in de
laagste schijven, maar dan nog meer uitgesproken bij mannen (59% heeft een bedrag van minder dan
€ 300) dan bij vrouwen (48% met bedrag van minder dan € 300).

Grafiek 17: Verdeling IGO-begunstigden met basisbedrag EN
pensioen, volgens geslacht en ontvangen IGO-bedrag
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Inkomsten uit IGO + pensioen

We zagen eerder dat de IGO voor veel mensen (bijna 82%) een aanvulling is bij hun rust- en/of
overlevingspensioen. Ter herinnering, het gaat in januari 2021 om 87.862 van de 107.410 IGObegunstigden (cfr. tabel 4)
Hoe zit het dan met de totale inkomsten van IGO-begunstigden uit IGO en pensioen samen ?
Grafiek 18 beantwoordt deze vraag door de inkomsten uit IGO en pensioen uit te drukken in een
decielverdeling, voor mannen en vrouwen apart.
De bedragen boven de kolommen geven het hoogste bedrag dat ontvangen wordt in dit deciel weer.
Dus als voorbeeld: in het eerste deciel is het hoogste bedrag dat ontvangen wordt bij de mannen €
820,44 en bij de vrouwen €852,02. In het vijfde deciel komt het getoonde bedrag overeen met de
mediaan: €1.233,99 voor de vrouwen en €1.250,83 voor de mannen.

Echt aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen zien we enkel in decielen 8 en 9.

10% van de vrouwen die naast hun IGO ook nog een pensioen (rust en/of overleving) in betaling hebben,
moeten het dus stellen met een bedrag (IGO + pensioen) van minder dan € 852,02. Voor mannen ligt
de grens van de 10% ‘laagste inkomens’ uit IGO in combinatie met één of meerdere pensioenen op €
820,44.
10% van de vrouwen kan rekenen op een maandelijks brutobedrag IGO + pensioen van € 1.302,05 of
meer. Bij de mannen kan 10% rekenen op een bedrag van € 1.680,50 of meer.
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Belangrijk: het feit dat het globaal bedrag van IGO + pensioen soms hoger ligt dan het plafond van het
verhoogd basisbedrag (zijnde € 1.184,20 op 1/1/2021) kan bijvoorbeeld komen doordat voor de
vaststelling van het bedrag IGO waarop iemand recht heeft als aanvulling bij haar of zijn andere
inkomsten, de financiële middelen waarover de persoon in kwestie beschikt, gedeeld worden door het
aantal kinderen waarvoor hij of zij kinderbijslag ontvangt. Sommige inkomsten worden ook niet volledig
in rekening gebracht. Zo worden de inkomsten uit pensioen(en) niet voor de volle 100%, maar voor 90%
in rekening gebracht.17

Link inkomsten rustpensioen – loopbaanduur 18

In de eerder getoonde tabel 6 viel het op dat een aanzienlijk aandeel IGO-begunstigden met een
rustpensioen, een rustpensioen hebben op basis van een loopbaan van 30 jaar of meer.

Grafiek 19 geeft de hoogte van het totale gemiddelde inkomen uit IGO en rustpensioen naar de lengte
van de loopbaan, apart voor mannen en vrouwen. Binnen de categorieën wordt het aandeel van het
IGO-bedrag (groene balkjes) en het rustpensioen (rode balkjes) weergegeven.
De grafiek toont duidelijk de link tussen de lengte van de loopbaan en het pensioenbedrag: hoe langer
de loopbaan, hoe hoger het gemiddeld pensioenbedrag dat de IGO-begunstigde ontvangt. Zo krijgt een
IGO-begunstigde met een loopbaan van 40 jaar of meer gemiddeld een rustpensioen van € 1.273,81.
Het toont ook de link tussen de hoogte van het rustpensioen en de hoogte van de IGO: hoe hoger het
gemiddeld pensioenbedrag, hoe lager de bijpassing vanuit de IGO.
Beide linken zien we zowel bij mannen als vrouwen terug. De enige uitzondering vinden we terug in de
categorie vrouwen minder dan 20 loopbaanjaren: de categorie vrouwen met 10 tot 20 loopbaanjaren
hebben gemiddeld een belangrijker aandeel IGO dan de categorie met minder dan 10 loopbaanjaren,
hoewel hun rustpensioen gemiddeld hoger is.

17

Voor

aanvullende

info

hieromtrent

kan

u

terecht

op

de

website

van

de

Pensioendienst.

(https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/igo#financielemiddelen)
18 Zowel in tabel 6 als in grafieken 18 en 19 werden dezelfde uitsluitingen gedaan als voor tabel 5. Het gaat enkel

om IGO begunstigden met ook een rustpensioen in betaling, en met uitsluiting van personen met een deel loopbaan
in het buitenland of als ambtenaar, of met een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot.
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Als we mannen en vrouwen vergelijken, stellen we vast dat mannen met een rustpensioen gebaseerd
op een loopbaan van minder dan 10 jaar naast hun gemiddeld rustpensioenbedrag van € 88,73 een
IGO-bedrag ontvangen van gemiddeld € 863,69. Voor vrouwen in deze categorie gaat het gemiddeld
om een aanvullend IGO-bedrag van € 648,20 bovenop een pensioenbedrag van gemiddeld € 223,33.
Het lagere gemiddeld aanvullend IGO-bedrag voor vrouwen dat we terugzien in de categorieën met een
loopbaanduur < 30 jaar heeft ook deels te maken met inkomsten uit overlevingspensioenen die veel
vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, en die er mee voor zorgen dat het IGO bedrag beperkter
is voor degene met ook een overlevingspensioen in betaling. 19
Voor personen met een rustpensioen gebaseerd op een loopbaan van 40 jaar of meer, zien we bijna
geen verschil tussen het gemiddeld IGO-bedrag als aanvulling bij dit rustpensioen bij vrouwen (€
171,10) en bij mannen (€ 165,01). Voor beiden gaat het hier om een relatief beperkte aanvulling bij het
rustpensioen dat ze ontvangen op basis van een lange loopbaan.
Waarom het gemiddeld bedrag van het rustpensioen van vrouwen in alle categorieën volgens
loopbaanduur, met uitzondering van de categorie met een loopbaanduur van minder dan 10 jaar, lager
ligt dan dat van mannen valt buiten het opzet van dit rapport rond 20 jaar IGO, maar zal zeker nog aan
bod komen in vervolgonderzoek rond gender en pensioen.

19 Het gemiddeld uitbetaalde IGO-bedrag (januari 2021) voor vrouwen met naast hun IGO enkel een rustpensioen

in betaling, bedraagt € 515,37 terwijl dit voor vrouwen met naast een IGO ook een rust- én een overlevingspensioen
in betaling € 376,09 is.
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Bijlage 1:
In onderstaand overzicht kan u zien wanneer en als gevolg van welk van de twee hierboven vermelde
factoren (prijsevolutie of beleidsbeslissingen) er de afgelopen 20 jaar verhogingen van het IGO-bedrag
hebben plaatsgevonden.
Indien de verhoging het gevolg is van een beleidsbeslissing wordt verwezen naar het van toepassing
zijnde Koninklijk Besluit en wordt kort beschreven wat de achterliggende reden was van de verhoging.
In de laatste 2 kolommen vermelden we telkens de impact van de verhoging omwille van indexering of
omwille van een beleidsbeslissing op het basisbedrag aan de op dat moment geldende index.

Tabel bijlage 1: evolutie IGO basisbedrag en verhoogd basisbedrag (Bron: Pensioendienst)

Datum

Basisbedrag

Verhoogd
Basisbedrag

1/06/2001

€ 390,15

€ 585,23

1/02/2002

€ 397,95

€ 596,93

1/04/2003

€ 411,48

€ 617,22

1/06/2003

€ 419,71

€ 629,56

1/09/2004

€ 429,70

€ 644,55

1/10/2004

€ 438,29

€ 657,44

Indexering
Beleidsbeslissing +3,46% - KB
09.03.2003 - Verhoging
basisbedrag tot het niveau van het
minimumpensioen van
zelfstandigen
Indexering
111,64
Beleidsbeslissing +10€ - KB
18.06.2004 - Correctie mindere
stijging van de inkomens van de
sociale rechthebbenden dan bij de
rest van de bevolking (“Zo zijn de
minimumuitkeringen van de sociale
zekerheid tijdens de periode 19851997 met 20 à 30% gedaald
volgens de gezinscategorie, dit ten
opzichte van het gemiddeld nettoinkomen.”)
Indexering
113,87

1/08/2005

€ 447,06

€ 670,59

116,15

1/12/2005

€ 457,49

€ 686,24

1/10/2006

€ 466,64

€ 699,96

Index

Reden verhoging

107,30
109,45

118,47

Indexering

Impact
Impact
index op
beleid op
basisbedrag basisbedrag
€ 7,80
€ 0,27

€ 13,26

€ 8,23

€ 0,39

€ 9,60

€ 8,59
€ 8,77

Beleidsbeslissing +10€ - KB
18.06.2004 - Correctie mindere
stijging van de inkomens van de
sociale rechthebbenden dan bij de
rest van de bevolking (“Zo zijn de
minimumuitkeringen van de sociale
zekerheid tijdens de periode 19851997 met 20 à 30% gedaald
volgens de gezinscategorie, dit ten
opzichte van het gemiddeld nettoinkomen.”)

€ 0,79

Indexering

€ 9,15
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€ 9,64

1/12/2006

€ 530,30

€ 795,46

Beleidsbeslissing – KB 10.11.2006
- De IGO-bedragen op het niveau
van armoederisicogrens brengen
(verhoging met 14% zodat het
basisbedrag overeenstemt met de
meest recente armoededrempel op
basis van EU-SILC 2003)

1/12/2007

€ 540,92

€ 811,38

Beleidsbeslissing – KB 10.11.2006
- De IGO-bedragen op het niveau
van armoederisicogrens brengen

1/01/2008

€ 551,74

€ 827,61

1/05/2008

€ 562,77

€ 844,16

1/07/2008

€ 574,02

€ 861,03

1/09/2008

€ 585,50

€ 878,25

1/10/2008

1/06/2009

€ 590,60

€ 595,33

€ 898,35

1/09/2010

€ 610,88

€ 916,32

1/05/2011

€ 623,10

€ 934,65

1/02/2012

€ 648,24

€ 972,37

€ 661,20

€ 991,82

Indexering
Beleidsbeslissing +2% - KB
17.06.2008 - Verbetering van de
koopkracht door middel van een
verhoging van de laagste
uitkeringen
Indexering

Beleidsbeslissing +0,8% - KB
16.02.2009 - Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2009-2010 (om
voldoende spanning tussen het
minimumpensioen van de
zelfstandigen en de
inkomensgarantie voor ouderen te
waarborgen, wordt de
inkomensgarantie voor ouderen niet
met 2 % opgetrokken maar met
0,8 % verhoogd”) – kaderde
eveneens in het herstelplan van 11
december 2008 (n.a.v. financiële en
bancaire crisis)
Beleidsbeslissing +0,6% - KB
16.02.2009 - Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2009-2010 –
kaderde eveneens in het
herstelplan van 11 december 2008
(n.a.v. financiële en bancaire crisis)

128,24
130,80

Indexering
Indexering
Beleidsbeslissing +2% - KB
21.06.2011 - Uitvoering
bemiddelingsvoorstel Regering na
ontbreken akkoord rond verdeling
welvaartsenveloppe 2011 – 2012

€ 953,30

1/12/2012

Indexering

Beleidsbeslissing +5€ - KB
18.09.2008 - De beslissing past in
de maatregel die de ministerraad
tijdens de begrotingscontrole 2008
heeft genomen om de koopkracht
te versterken

€ 892,99

€ 598,90

€ 635,53

125,73

€ 885,90

1/01/2010

1/09/2011

120,84
123,26

133,42
136,09

Indexering
Indexering

€ 6,00

€ 57,66

€ 1,00

€ 9,62

€ 10,82
€ 11,03
€ 1,46

€ 9,79

€ 11,48

€ 0,75

€ 4,35

€ 0,69

€ 4,04

€ 0,52
€ 11,98
€ 12,22

€ 3,05

€ 2,23
€ 12,71
€ 12,96

€ 10,20
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1/09/2013

€ 674,46

1/09/2015

€ 687,95

€ 1.031,93

1/06/2016

€ 701,72

€ 1.052,58

1/06/2017

€ 715,74

€ 1.073,61

1/09/2017

€ 722,18

€ 1.083,28

1/07/2018

€ 730,98

€ 1.096,48

1/09/2018

€ 745,57

€ 1.118,36

1/07/2019

€ 747,81

€ 1.121,72

1/01/2020

€ 754,52

€ 1.131,78

1/03/2020

€ 769,61

€ 1.154,41

1/01/2021

€ 789,47

€ 1.184,20

1/07/2021

€ 805,25

Beleidsbeslissing K.B. 30.08.2013
- +2% Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2013-2014

€ 1.011,70

Beleidsbeslissing K.B. 23.08.2015 –
+ 2% Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2015-2016

138,81
141,59

144,42

Indexering
Indexering
Beleidsbeslissing K.B. 21.07.2017 +0.9% Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2017-2018
Beleidsbeslissing K.B. 17.06.2018 +8,80 € per maand in kader
armoedebestrijding

€ 2,80

€ 10,46

€ 2,85
€ 13,77
€ 14,02

€ 10,64

€ 1,56

€ 4,88

€ 2,13

€ 6,67

Indexering

€ 14,59

Beleidsbeslissing K.B. 17.05.2019 +0,3% Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2019-2020

€ 0,58

€ 1,66

€ 1,72
€ 15,09

€ 4,99

€ 5,39

€ 14,47

€ 11,49

150,26

€ 4,29
€ 16,13

€ 6,05
€ 16,84
€ 17,24

€ 15,13

Beleidsbeslissing K.B. 17.05.2019 +0,8973% (om +1.2% te bereiken
t.o.v. 2018) Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2019-2020

147,31

€ 1.207,88

Indexering
Beleidsbeslissing K.B. 20.12.2020 +2,58% Vrijwaren van de
koopkracht en om de strijd tegen de
armoede bij de gepensioneerden
aan te gaan
Beleidsbeslissing K.B. 08.08.2021 +2% Uitvoering voorstel
welvaartsenveloppe 2021-2022

1/09/2021

€ 821,38

€ 1.232,07

1/01/2022

€ 842,56

€ 1.263,85

1/01/2022

€ 859,40

€ 1.289,10

Indexering
Beleidsbeslissing (deel 2) - +2,58%
Vrijwaren van de koopkracht en om
de strijd tegen de armoede bij de
gepensioneerden aan te gaan
Indexering
153,27

1/03/2022

€ 876,64

€ 1.314,96

156,34

Indexering
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