
Vraag van kamerlid Lanjri betreffende de 

wederkerigheidsovereenkomsten bij de inkomensgarantie voor 

ouderen. 

 

Nahima Lanjri:  De wet van 22 maart 2001 tot de instelling van een 

inkomensgarantie voor ouderen stelt dat onderdanen van een land 

waarmee België ter zake een wederkerigheidsovereenkomst heeft 

gesloten of het bestaan van een feitelijke wederkerigheid heeft erkend, 

toegang krijgen tot het IGO-stelsel. 

1. Met welke landen heeft België een wederkerigheidsovereenkomst 

terzake gesloten?  

2. Vallen de bilaterale akkoorden met Marokko, Turkije, Tunesië, 

Algerije en voormalig Joegoslavië daar ook onder? 

3. Kan u een overzicht geven van het aantal rechthebbenden per land 

voor de jongste vijf jaar? 

 

Antwoord: Artikel 4 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO) bepaalt: "De gerechtigde op de 

inkomensgarantie moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en tot 

één van de volgende categorieën van personen behoren:  

 

1. de personen die de Belgische nationaliteit bezitten;  

2. de personen die onder toepassing vallen van de Verordening E.E.G. 

nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale 

zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;  

3. de staatlozen die onder toepassing vallen van het Verdrag 

betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New York op 

28 september 1954 en goedgekeurd door de wet van 12 mei 1960;  

4. de vluchtelingen bedoeld in artikel 49 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;  

5. de onderdanen van een land waarmee België ter zake een 

wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten of het bestaan van 

een feitelijke wederkerigheid heeft erkend;  

6. de personen van buitenlandse nationaliteit op voorwaarde dat een 

recht op een rust- of overlevingspensioen krachtens een Belgische 

regeling werd geopend. Voor de toepassing van deze wet wordt de 

persoon met onbepaalde nationaliteit gelijkgesteld met de staatloze. 

De Koning kan de toepassing van deze wet, onder de door Hem 



bepaalde voorwaarden, uitbreiden tot andere categorieën van 

personen dan die bedoeld in het eerste lid, die hun 

hoofdverblijfplaats in België hebben."  

 

België heeft voor de toepassing van de nationaliteitsvoorwaarde inzake 

IGO een wederkerigheidsovereenkomst gesloten met de volgende landen: 

Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland, 

Noorwegen, Zweden en Zwitserland. De bilaterale akkoorden met 

Marokko, Turkije, Tunesië, Algerije en het voormalige Joegoslavië zijn 

geen wederkerigheidsovereenkomsten in de zin van artikel 4 van de wet 

van 22 maart 2001. De onderdanen van deze landen voldoen dus niet aan 

de nationaliteitsvoorwaarde inzake IGO. De volgende rechthebbenden van 

de landen waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst heeft 

gesloten, ingedeeld per nationaliteit, ontvingen op 1 januari 2009 en op 1 

januari 2010 een IGO.  


