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Voor de berekening van de Inkomensgarantie voor Ouderen worden goederen die werden
afgestaan in de periode van tien jaar die voorafgaan aan de pensioenleeftijd in aanmerking
genomen. Het Arbitragehof oordeelde echter dat de terugrekening van tien jaar niet op de
pensioenleeftijd maar vanaf de toekenning van de IGO dient in te gaan. Ongetwijfeld een goede
zaak voor onze gepensioneerden. Op vraag van sp.a-Kamerlid Greet van Gool bevestigde de
Minister van Pensioenen, Bruno Tobback, dat de Rijksdienst Voor Pensioenen voortaan deze
nieuwe regeling zal toepassen.
De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een bijstandsregeling voor mensen die weinig of geen
eigen pensioen hebben opgebouwd als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Voor de toekenning
van dit levensminimum gaat de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) na over welke bestaansmiddelen
de betrokkene beschikt. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. het pensioenbedrag en de
roerende en onroerende goederen.
Voor de berekening van de afstanden van de roerende en onroerende goederen gaat men altijd tien
jaar terug vanaf de pensioenleeftijd voor IGO. Alle afstanden onder bezwarende titel alsook de
schenkingen worden in aanmerking genomen. Dit betekent dat men volgens de huidige regeling terug
gaat tot:

o de 53ste verjaardag van de aanvrager, indien de IGO ingaat tussen 1 juni 2003 en
1 december 2005;

o de 54ste verjaardag van de aanvrager, indien de IGO ingaat tussen 1 juni 2006 en
1 december 2008;
o de 55ste verjaardag van de aanvrager, indien de IGO ingaat tussen 1 juni 2009.

Het Arbitragehof oordeelde dat het niet geoorloofd is om de tien-jaarterugrekening te starten bij de
pensioenleeftijd. Niet iedereen heeft immers een IGO vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De
personen wiens IGO later ingaat (bijvoorbeeld ten gevolge van een wijziging in de gezinstoestand),
blijven in de huidige regeling immers afgerekend worden op het bezit van de goederen op de
bovenstaande leeftijden. In de praktijk gaat men voor deze mensen dus elf, twaalf of meer jaren
terug. Een niet-objectieve en onredelijke behandeling ten opzichte van de personen wiens IGO op de
pensioenleeftijd is ingegaan, aldus het hof.
Correct, vindt ook Greet van Gool. De ingangsdatum van de IGO is het enige logische criterium voor de
aanrekening van de bestaansmiddelen. Want ook voor het leefloon geldt deze regeling. van Gool
ondervroeg de Minister van Pensioenen, Bruno Tobback, over deze uitspraak. Hij gaf de RVP de
opdracht om de nieuwe regeling toe te passen op zowel de dossiers waarvoor er nog geen beslissing
is als voor de nieuwe dossiers. De eerder behandelde dossiers waarop de datum van de afstand een
invloed had, worden ambtshalve (zonder dat de gerechtigde iets moet ondernemen) herbekeken.
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