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De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een 
Federale Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 
november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak 
om op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit 
te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking 
tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de 
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit. 
 
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor 
Ouderen volgend advies uit:  
 

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN MET 
BETREKKING TOT DE KOPPELING VAN DE INKOMENSGARANTIE VOOR 

OUDEREN AAN DE WELVAART 
 
 
SITUERING 
 
Artikel 73bis van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact voorziet in §1 dat de 
Regering om de twee jaar een beslissing treft over de verdeling van de toegekende financiële 
enveloppe voor een aanpassing van de sociale bijstandsstelsels aan de evolutie van de algemene 
welvaart, waaronder o.a. de inkomensgarantie voor ouderen 
 
De tweede paragraaf van artikel 73bis bepaalt dat:  
 
“§ 2. De in § 1 bedoelde beslissing wordt voorafgegaan door een advies van de Federale 
Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn, de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven, de Nationale Raad voor Personen met een Handicap en het Raadgevend Comité voor 
de Pensioensector betreffende de verdeling en de omvang van de financiële middelen bepaald 
overeenkomstig deze wet en bestemd voor het structurele aanpassingsmechanisme aan de welvaart.”  
 
Aangezien het Raadgevend Comité voor de Pensioensector vervangen werd  door de Federale 
Adviesraad voor Ouderen,  met grotere bevoegdheden waaronder de pensioenen, is de Raad van 
oordeel dat het tot haar bevoegdheid behoort om in deze aangelegenheid advies uit te brengen. 
 
ADVIES VOOR DE PERIODE 2015 – 2016 
 
De bedragen van de IGO, zowel het basisbedrag als het verhoogd basisbedrag, dienen met hetzelfde 
percentage verhoogd te worden zoals het percentage dat van toepassing is voor de verhoging van de 
bedragen van de minimumpensioenen. 
 
Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 11 september 2014. 
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