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Op nationaal niveau betreft het de Armoedebarometer en de Barometer voor maatschappelijke integratie van de POD
Maatschappelijke Integratie. Op Vlaams niveau betreft het de Vlaamse Armoedemonitor van de Vlaamse minister van
Armoedebestrijding (via het Departement Onderzoek van de Vlaamse overheid) en de Armoedebarometer van de
Decenniumdoelen. In Brussel betreft het de Welzijnsbarometer van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad. In Wallonië betreft het een studie met regionale statistieken over armoede van het Waals Instituut voor
evaluatie, prognose en statistiek (l’Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique). Voorts bevatten de
Barometers energie- en waterarmoede van de Koning Boudewijnstichting gegevens over alle drie de gewesten. Steunpunt
tot bestrijding van armoede, Armoedebarometers (laatst geraadpleegd op 10 augustus 2022).
2 Statbel is het Belgisch statistiekbureau. Het verzamelt een aantal gegevens over gendergelijkheid in het kader van SDG 5
over het bereiken van gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Statbel, Gendergelijkheid (laatst
bezocht 26 augustus 2022).
3 Steunpunt tot bestrijding van armoede, Feiten en cijfers (laatst bezocht 10 augustus 2022).
4 Steunpunt tot bestrijding van armoede, Feiten en cijfers: Hebben vrouwen een hoger risico op armoede en
bestaansonzekerheid dan mannen? (laatst bijgewerkt op 2 september 2022; zie bijlage 2).
5 De problematiek rond het statuut ‘samenwonende’ en de negatieve impact daarvan op de sociaaleconomische situatie van
veel vrouwen, werd besproken in het alternatieve rapport dat Vrouwenraad & CCFFB in 2019 bij het CEDAW-Comité indiende.
Verder was het memorandum van het Steunpunt tot bestrijding van armoede voor de verkiezingen van 2019 gewijd aan de
kwestie van het statuut ‘samenwonende’: Steunpunt tot bestrijding van armoede, Memorandum van het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting voor de federale en regionale verkiezingen 2019.
Samenwonen erkennen, ondersteunen en aanmoedigen, 2018, pp. 25-27.
6 Steunpunt tot bestrijding van armoede, Feiten en cijfers: Bestaat er een sociale gezondheidskloof? (laatst bijgewerkt op 7
mei 2020 ; laatste geraadpleegd op 7 augustus 2022). Steunpunt tot bestrijding van armoede, Duurzaamheid en armoede –
Tweejaarlijks verslag 2018-2019, 2019.
7 België, Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de
rechten van de mens, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019.
8 Het FIRM voert zijn taken volledig onafhankelijk uit. Sinds april 2021 is het een geassocieerd lid van het Europees netwerk
van nationale mensenrechteninstellingen (European Network of National Human Rights Institutions, ENNHRI). België, Wet
van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de
mens, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019, art. 6 §1.
9 België, Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de
rechten van de mens, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019, arts. 10-12.
10 Ibid., art. 5.
11 Ibid., art. 4 §1.
12 Ibid., art. 21 §1.
13 Ibid., art. 4 §1.
14 Ibid., arts. 3, 5, 7 en 8.
15 Federale regering, Regeerakkoord, 30 september 2020, p. 85.
16 Het IGVM werd opgericht als een federale overheidsinstelling. Na de sluiting van protocollen bestrijkt het ook de
bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten, met uitzondering van Vlaanderen. In Vlaanderen valt gendergelijkheid
momenteel onder de bevoegdheid van de Ombudsdienst Gender. Die bevoegdheid zal worden geïntegreerd in het nieuwe
Vlaamse mensenrechteninstituut dat in 2023 zal worden opgericht.
17 België, Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de
rechten van de mens, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019, arts. 3-5.
18 Sensoa, Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en cijfers (laatst bezocht op 24 april
2022).
19 Ann Buysse, Maya Caen, Alexis Dewaele, Paul Enzlin, John Lievens, Guy T’Sjoen, Mieke van Houtte & Hans Vermeersch,
Seksuele gezondheid in Vlaanderen, 2013, p. 225.
20 Andere redenen om geen aangifte te doen van seksueel geweld zijn onder meer: te weinig kennis over waar men terecht
kan, angst om niet geloofd te worden vanwege algemene culturele tendensen, en angst voor lange procedures.
21 België, Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, Belgisch Staatsblad
van 25 april 1878, art. 21 bis (zoals gewijzigd door: België, Wet van 14 november 2019 tot wijziging van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige
seksuele misdrijven op minderjarigen betreft, Belgisch Staatsblad van 20 december 2019; en: België, Wet van 5 december
2019 tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, Belgisch Staatsblad van 20
december 2019).
22 België, Wet van 14 november 2019 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft,
Belgisch Staatsblad van 20 december 2019.
23 De bemiddeling kan parallel aan of na de formele gerechtelijke procedure plaatsvinden. België, Wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, Belgisch Staatsblad van 25 april 1878, art. 3 ter (zoals
ingevoerd door: België, Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, Belgisch Staatsblad 27 july 2005, art. 2;

inwerkingtreding op 31 januari 2006): Aan de personen die een direct belang hebben in het kader van een gerechtelijke
procedure wordt de mogelijkheid geboden om beroep te doen op bemiddeling, overeenkomstig de desbetreffende wettelijke
bepalingen. Bemiddeling is een proces dat aan personen in conflict toelaat om, als zij er vrijwillig mee instemmen, actief en
in alle vertrouwelijkheid deel te nemen aan het oplossen van moeilijkheden die voortvloeien uit een misdrijf, met de hulp
van een neutrale derde en gegrond op een bepaalde methodologie. Ze heeft tot doel de communicatie te vergemakkelijken
en partijen te helpen zelf te komen tot een akkoord inzake de nadere regels en voorwaarden die tot pacificatie en herstel
kunnen leiden.
24 Moderator ontving tussen 2010 en 2020 1.557 verzoeken om bemiddeling in zaken van seksueel misbruik, wat neerkomt
op 8% van al zijn bemiddelingsverzoeken en 12% van al zijn bemiddelingstrajecten. De slachtoffers zijn meestal vrouwen en
waren minderjarig op het ogenblik van het misbruik, terwijl de verdachten vaak familieleden zijn.
25 Mediante behandelde in 2018 51 gevallen van seksueel misbruik, wat neerkomt op 8,85% van alle gevallen dat jaar.
26 België, Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, Belgisch Staatsblad van 27 july 2005. Richtlijn 2012/29/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2021 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning
en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (art. 12). Aanbeveling CM/Rec(2018)8 van het Comité van ministers
van de Raad van Europa aan de lidstaten van 3 oktober 2018 betreffende herstelrecht in strafzaken.
27 Vlaamse overheid, Decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van
historisch misbruik, Belgisch Staatsblad van 2 august 2018.
28 De Commissie Erkenning en Bemiddeling hoort slachtoffers achter gesloten deuren, probeert erkenning van leed te bieden,
verwijst slachtoffers naar passende zorg of diensten, en zet – indien gevraagd en mogelijk – een bemiddelingstraject op met
de verdachte of een vertegenwoordiger van de instelling waarvoor de verdachte werkte (bv. school of religieuze organisatie).
In het afgelopen jaar heeft de Commissie 27 zaken behandeld. Sommige bemiddelingsprocedures duren langer dan een jaar.
63% van de slachtoffers waren mannen en 37% vrouwen. Informatie ontvangen van de Commissie in juli 2022; voor publicatie
in haar volgende jaarverslag.
29 In 2017 werden in de Franse Gemeenschap 6.188 gevallen van kindermishandeling gemeld (waarvan het merendeel
huiselijk geweld betrof). In 2018 werden 8.669 gevallen van mishandeling (met 14% van de kinderen onder de 3 jaar) gemeld
in vertrouwenscentra voor kindermishandeling. Er zijn geen gegevens beschikbaar die naar geslacht zijn uitgesplitst. UNICEF
meldt dat 6% van de meisjes jonger dan vijftien in 41 EU- en OESO-landen het slachtoffer is van fysiek geweld. Om
gendergelijkheid te bereiken moet er een einde komen aan alle fysiek, seksueel en psychologisch geweld tegen meisjes.
UNICEF België, Beleidsthema Geweld: Geweld tegen kinderen in België (laatst bezocht 10 augustus 2022). UNICEF, Building
the Future – Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries, 2017.
30 Strafwetboek van 8 juni 1867, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1867 (zoals gewijzigd), arts. 398 et seq., 417/4 en 405/4.
31 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Campbell & Cosans t. VK, Arrest van 25 februari 1982. Europees Hof voor de
Rechten vand e Mens, A. t. VK, Arrest van 23 september 1998.
32 Europees Sociaal Handvest, art. 17. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, arts. 19 en 28. Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, art. 7. De situatie heeft tot verschillende veroordelingen van België door
het Europees Comité voor Sociale Rechten geleid. O.a.: Organisation Mondiale contre la Torture t. België, Beslissing ten grond
van 7 december 2004.
33 België, Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een verbod op systematisch geweld tussen
ouders en kinderen, ingediend op 9 maart 2021.
34 VN-Comité voor de Rechten van het Kind, Algemene Commentaar No. 8 (2006): The right of the child to protection from
corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19 ; 28, para. 2 ; en 37, inter alia), 2 maart 2007,
para. 40.
35 Het feit dat vrouwen vaker lange loopbaanonderbrekingen nemen, deeltijds werken en laagbetaalde banen hebben, is van
grote invloed op de gemiddelde loonkloof en op de toegang tot pensioenrechten. In 2018 bedroeg de structurele
inkomenskloof van vrouwen ten opzichte van mannen in België 9,2% (met correctie voor de arbeidsduur; 23,1% zonder een
dergelijke correctie). Steunpunt tot bestrijding van armoede, Solidariteit en Armoede – Tweejaarlijks verslag 2020-2021,
2021, pp. 50-51. Zie ook: François Ghesquière & Síle O’Dorchai (IWEPS), Egalité entre les femmes et les hommes en Wallonie.
Cahier 4. Revenus, pauvreté et dépendance financière des Wallonnes et des Wallons, 2019.
36 Naast een hoger wettelijk pensioen wordt aan mannen vaak ook een aanvullend pensioen toegekend, dat eveneens hoger
is dan dat van vrouwen. Jos Berghman, Giselda Curvers, Sofie Palmans & Hans Peeters (CeSO), Cartographie des retraités
belges – Partie 2: Pensions du premier et du deuxième pilier chez les travailleurs salariés retraités, 2008.
37 De gemiddelde pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in België in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder steeg van
24,6% in 2018 tot 33,8% in 2020, waarna ze tot 23,5% daalde in 2021. Eurostat definieert de pensioenkloof tussen mannen
en vrouwen als “het percentage waarmee het gemiddelde pensioeninkomen van vrouwen hoger of lager is dan dat van
mannen”. Onder pensioeninkomsten vallen ouderdomsuitkeringen, nabestaandenuitkeringen en reguliere pensioenen uit
individuele particuliere regelingen. Ze omvatten dus zowel wettelijke als aanvullende pensioenen. Eurostat, Gender pension
gap by age group – EU-SILC survey (laatst bijgewerkt op 22 augustus 2022; laatst bezocht op 25 augustus 2022). Vrouwenraad,
Genderpensioenkloof in EU en België – Doelmatigheid pensioenen vandaag en op lange termijn, 2021, p. 25. Eurostat, Closing
the gender pension gap?, 7 februari 2020.
38 Vrouwenraad, Vrouwenraad over het pensioenvoorstel van de minister van Pensioenen (september 2021), april 2022.
Hildegard Van Hove & Dietert De Vos, De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Rapport 2021, 2021.
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Vandaag werken vrouwen (43,5%) nog steeds vakder deeltijds dan mannen (11%), voornamelijk om een goed evenwicht
tussen werk en gezin mogelijk te maken (45% van de vrouwen tegen 28% van de mannen). In veel huishoudens zijn het nog
steeds de vrouwen die essentiële maar onbetaalde huishoudelijke en zorgtaken verrichten. Deeltijds werken is niet altijd een
bewuste keuze; zo is in sommige sectoren voltijds werken niet toegestaan (bv. schoonmaak, woonzorgcentra). Raad van de
Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (RGK), Resultaten van de onderzoeken naar het (on)vrijwillig deeltijdswerk, 7 June
2022. Steunpunt tot bestrijding van armoede, Solidariteit en Armoede – Tweejaarlijks verslag 2020-2021, 2021, pp. 50-51. Zie
ook: Hildegard Van Hove & Dietert De Vos, De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Rapport 2021, 2021, p. 68.
Voor gegevens over de situatie van vrouwen ten opzichte van mannen op de arbeidsmarkt, zie: Steunpunt tot bestrijding van
armoede, Feiten en cijfers: Hebben vrouwen een hoger risico op armoede en bestaansonzekerheid dan mannen?, pp. 6-8
(laatst bijgewerkt op 2 September 2022; zie bijlage 2).
40 Deeltijdwerkers lopen een groter armoederisico dan voltijdwerkers. Lisa Castelein (UGent), Zorgarbied = geen arbeid? De
kwetsbaarheid van deeltijdse werknemers in de sociale zekerheid, 2021, pp. 124-125. Zie ook: Jeroen Horemans (UA), Half a
job, twice as poor – Empirical investigations into the role of earnings, family composition, and institutions as factors
underlying the poverty risk of part-time workers across Europe, 2016.
41 Momenteel is de normale pensioenleeftijd in België 65 jaar in alle regelingen. Vanaf 1 februari 2025 wordt de wettelijke
pensioenleeftijd 66 jaar. Vanaf 1 februari 2030 stijgt die leeftijd verder tot 67 jaar. Voor sommige categorieën van ambtenaren
of werknemers zijn lagere (bv/: soldaten) of hogere (bv.: rechters) pensioensleeftijden van toepassing. Het is mogelijk om
vervroegd met pensioen te gaan als aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden is voldaan, hoewel voor elke regeling
specifieke regels gelden. Voor meer informatie, zie: Federale Pensioendienst, Wanneer kan ik met pensioen gaan? (laatst
bezocht op 11 augustus 2022).
42 Federale regering, Regeerakkoord, 30 september 2020, pp. 6 en 21-24.
43 Gendergelijkheid is een van de principes waarmee de regering tijdens het hervormingsproces rekening zal houden. Accord
de gouvernement, 30 september 2020, pp. 6 en 22.
44 Federale Pensioendienst, Pensioenhervorming De Croo (laatst bezocht op 26 augustus 2022).
45 Karine Lalieux (Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap,
Armoedebestrijding en Beliris), Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden
verminderen, Persbericht, 20 juli 2022.
46 Vrouwenraad, Informatie ontvangen tijdens overleg op 12 juli 2022. RGK, Information ontvangen via mail op 20 juli 2022.
47 Dit kan feitelijk werk zijn of gelijkgestelde perioden (bv. ziekte, werkloosheid, invaliditeit …).
48 Voor werknemers met een handicap zal het aantal verplichte werkelijke werkdagen worden verminderd. De voorwaarden
inzake effectieve tewerkstelling zullen vanaf 2024 als overgangsmaatregel en geleidelijk worden ingevoerd. Het gaat om
20x250 dagen (strikt criterium) en 20x156 dagen (zacht criterium) over de gehele loopbaan (14.040 dagen). Karine Lalieux
(Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en
Beliris), Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden verminderen, Persbericht, 20 juli
2022.
49 Karine Lalieux (Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap,
Armoedebestrijding en Beliris), Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden
verminderen, Persbericht, 20 juli 2022.
50 Slechts 28% van de vrouwen die in 2014 een pensioen ontvingen, had een volledige loopbaan achter de rug, tegenover
51% van de mannen. Verder werd in 2019 gemeld dat langdurig verzuim veel vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
De Vrouwenraad heeft een publicatie uitgebracht over langdurige afwezigheid, met bijzondere aandacht voor de
genderdimensie (bv. vooral sectoren die door vrouwen worden gedomineerd, zoals gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs,
verkoop en dienstensector, staan bloot aan psychologische risico’s). Joachim Wathelet (FPS), Les pensions à l’épreuve des
réformes et des organisations de terrain – Analyse 2022, juli 2022, p.16. Vrouwenraad, Minimumpensioenen werknemers –
Maatregelen 2020-2024, april 2022. Vrouwenraad, Langdurige afwezigheid op het werk door arbeidsongeschiktheid –
Preventie, Inkomensbescherming, Re-integratie: Een verkenning, 2021. Goele De Cort (De Standaard), Vrouwen zijn vaker
langer ziek en het is gissen naar de reden waarom, 19 maart 2019.
51 De verhoging geldt alleen voor degenen die vóór 2001 deeltijds werkten, voordat systemen zoals tijdskrediet werden
ingevoerd. Aangezien het politieke akkoord vlak voor het einde van het politieke jaar werd bereikt, zijn de wetteksten waarin
de voorwaarden van de wijzigingen worden uiteengezet, nog niet beschikbaar. Volgens de regering zal deze beslissing vooral
vrouwen ten goede komen. RGK, Informatie ontvangen via mail op 20 juli 2022. Stefan Grommen (VRT Nws), Pensioenbonus
en 20 jaar werken voor minimumpensioen: dit staat er in de federale pensioendeal, 19 juli 2022.
52 Het pensioen van deeltijdwerkers wordt berekend op basis van hun deeltijdloon. De deeltijds gewerkte uren worden echter
opgeteld bij de overeenkomstige voltijdse werkdagen (ze worden dus ‘samengedrukt’). Het pensioen van deeltijdwerkers
wordt berekend op basis van die voltijdse arbeidsdagen. De methodes van samendrukking zijn in de loop der jaren
geëvolueerd en worden verschillend toegepast, afhankelijk van de periode waarin deeltijds gewerkt werd. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van het systeem zie: Vrouwenraad, Impact deeltijds werken, loopbaanonderbreking/tijdskrediet,
thematische verloven op wettelijk pensioen werknemers – Focus op gelijkstelling en samendrukking, maart 2022, pp. 12-17.
Volgens het Europees Hof van Justitie (Violeta Villar Láiz t. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS), Arrest van het Hof (Derde Kamer) van 8 mei 2019) kan het benadelen van deeltijdwerkers bij
de berekening van het minimumpensioen een indirecte discriminatie op grond van geslacht vormen. Joachim Wathelet (FPS),
Les pensions à l’épreuve des réformes et des organisations de terrain – Analyse 2022, juli 2022, p.16. Zie ook, bv.: RGK, Advies
nr. 147 betreffende diverse maatregelen van de hervorming van het werknemerspensioen, 29 mei 2015, pp. 5-6.

53

De minimumleeftijd voor IGO is 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2023. Federale Pensioendienst, De Inkomensgarantie
voor ouderen (IGO) (laatst bezocht op 3 augustus 2022).
54 Boven de leeftijd van 65 jaar worden vrouwen vaker met armoede geconfronteerd dan mannen. Door beroeps- en
loonverschillen hebben vrouwen over het algemeen een lager pensioen dan mannen. Mannen hebben over het algemeen
een hoger wettelijk pensioen. Bovendien krijgen zij vaak een aanvullend pensioen, dat ook hoger is dan voor vrouwen. Een
nationale enquête uit 2020 biedt meer inzicht: Voor 3.788 vrouwen en 40 mannen vormde dat pensioen een aanvulling op
hun overlevingspensioen. Voor 45.599 vrouwen en 31.376 mannen vormde het een aanvulling op hun wettelijk
ouderdomspensioen. 14.809 vrouwen en 4.165 mannen gaven aan dat dit hun enige inkomen was naast de in de enquête
genoemde middelen. PensionStat, Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) (laatst bezocht op 9 augustus 2022). Steunpunt tot
bestrijding van armoede, Feiten en cijfers: Hebben vrouwen een hoger risico op armoede en bestaansonzekerheid dan
mannen?, p. 5 (laatst bijgewerkt op 2 september 2022; zie bijlage 2). Federale Pensioendienst, Persbericht, 27 januari 2020,
p 3. Michael Berghman, Nina Donvil & Hans Peeters, L’assistance sociale comme indicateur de pauvreté chez les personnes
âgées. Répartition des bénéficiaires d’une GRAPA par genre, situation familiale, origine et régime de pension, 2016.
55 Begunstigden hoeven alleen verblijven in het buitenland van meer dan vijf opeenvolgende dagen of zes nachten aan te
geven (de dagen van vertrek naar het buitenland en terugkeer naar België worden niet meegerekend).
56 Dat was vooral een probleem voor minder mobiele personen of personen met gezondheidsproblemen, aangezien de
postbode slechts kort aan de deur wachtte. Anderen bleven aan hun woning gekluisterd uit angst dat ze de postbode zouden
missen.
57 De oude controleprocedure werd onder meer bekritiseerd omdat zij de begunstigden hun privacy en bewegingsvrijheid
zou ontnemen, hetgeen in strijd is met de mensenrechten van ouderen. Er werd ook bezorgdheid geuit over het feit dat de
personen in kwestie niet gehoord werden en geen bezwaar konden maken voordat de Federale Pensioendienst besloot om
de IGO te schorsen. FIRM & Steunpunt tot bestrijding van armoede, Commentaar 2021/3 op het voorstel tot herziening van
de voorwaarden voor de toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), en de controle daarop, 15 november
2021. Collectif GRAPA, Action “Lâchez nous la GRAP(A)”: une cinquantaine d’organisations manifestaient ce lundi pour le
respect des droits humains des personnes âgées en situation de pauvreté (Communiqué de presse), november 2021.
Caùomme Wernaers, Pensions et Grapa: un contrôle “disproportionné” des aînées précarisées, Axelle Magazine N° 239, mei
2021. Vrouwenraad, Vrouwenraaddossier: Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), 2021.
58 België, Koninklijk besluit van 29 mei 2022 tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling
van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, Belgisch Staatsblad van 15 juni 2022.
59 Federale Pensioendienst, Inkomensgarantie voor ouderen (IGO): Hoe gaan we de verblijfsvoorwaarden na? (laatst bezocht
op 10 augustus 2022).
60 Het gaat om ongeveer 40% van alle begunstigden: personen van 80 jaar en ouder, bewoners van verpleeg- of psychiatrische
tehuizen, mensen met een referentieadres in een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en personen
met een handicap.
61 Bv.: Begunstigden van de IGO die leesproblemen hebben of die verward zijn, kunnen moeilijkheden ondervinden met de
nieuwe controleprocedure en gesanctioneerd worden, ook al voldoen zij aan alle voorwaarden en ook al verblijven zij in
België. Zie, o.a.: Brussels Platform Armoede, Kwetsbare ouderen kunnen opnieuw hun huis verlaten, 1 maart 2022. Vie
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