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Verschijnt maandelijks  

 

  

Dag belangenbehartiger! 

  

Alles nog goed daar in 'uw kot'? Alles veilig en gezond? Ook met iedereen in jouw trefpunt? We hopen 
van harte van wel. En indien niet, geef ons snel een seintje. Het is niet omdat elkaar fysiek niet 
mogen ontmoeten, dat we er niet voor elkaar kunnen zijn. Ook vanop afstand willen we je graag 
warm omringen. Want dat is OKRA, ook in deze bizarre periode! 

In deze infomail focussen we even op de praktische kant van jouw pensioen in tijden van Corona. 
Sommige OKRA-leden maken zich immers zorgen: "zal mijn pensioen nog uitbetaald worden nu alles 
de deuren sluit?" We kunnen iedereen alvast geruststellen: ja hoor! Meer info lees je hieronder.  

Wat met jouw pensioen in tijden van Corona? 

Door het Coronavirus heeft de Federale Pensioendienst de deuren van haar 
pensioenpunten gesloten tot (voorlopig) 19 april. Komt de uitbetaling van 
de pensioenen hiermee in het gedrang? Zeker NIET! Welke praktische 
gevolgen dit wel heeft, kan je nalezen op volgende website. Je leest er 
ook antwoorden op de meest prangende vragen rond je pensioen.  
  
Met individuele vragen kan je nog steeds bij de Federale Pensioendienst 
terecht. De gratis Pensioenlijn 1765 blijft immers wel bemand voor alle 
vragen. Ook kan je steeds terecht op mypension.be of via het online 
contactformulier.  

  

 

Maar uiteraard zijn ook de OKRA-pensioendienst en de CM-pensioenconsulenten bereikbaar voor 
vragen en ondersteuning. Daar geldt wel een aangepaste dienstverlening. Heb je een vraag, 
contacteer hen gerust. Je vindt alle contactinfo hier en onderaan deze infomail. Ze proberen je 
vanop afstand zoveel mogelijk verder te helpen.  

Pensioenindexering maart 2020 

Goed nieuws! Vanaf 1 maart 2020 verhoogde het brutopensioen met 2 procent. In februari werd 
namelijk de spilindex overschreden. Maandelijks wordt de consumptieprijsindex bepaald. Deze 
index meet hoe duur het leven van gezinnen wordt op basis van prijswijzigingen van goederen en 
diensten. Indien deze index een bepaalde grens (spilindex) overschrijdt, gebeurt er een indexering 
en verhoogt bijgevolg het pensioen. De vorige spilindex werd in augustus 2018 overschreden. 

  

Hoewel het brutopensioen stijgt met 2% betekent dit niet dat het nettobedrag met 2% stijgt. Indien 
je in februari een brutopensioen ontving van 1500 euro zal het brutobedrag in maart 1530 euro zijn 
(*1.02). Door de indexering van de belastingsschalen zal je netto 26.62 euro meer pensioen 
ontvangen dan in februari. Wil je weten hoeveel jij door de indexering netto meer zal ontvangen, 
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log dan in op de website www.mypension.be en kijk onder “mijn pensioenbetalingen”. Voor de 
maand maart kan het zijn dat de indexering pas later in de maand maart werd gestort bovenop het 
eerder betaalde pensioen. Vanaf april zou dit in één bedrag moeten worden uitbetaald. 

Indexering zorgbudget 

Niet alleen het pensioen maar ook het zorgbudget voor ouderen (de vroegere "tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden") verhoogde met 2 procent! Het zorgbudget voor ouderen is een tegemoetkoming 
voor 65+'ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.  

Je vindt de aangepaste bedragen hier.  

 

Update infofiches 'pensioen & inkomen' / www.okra.be 

Op https://www.okra.be/info-en-advies/pensioen-en-inkomen vind je intussen twee geüpdatete 
infofiches m.bt. pensioen en inkomen. 

  

Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en zelfstandige 

De wetgeving wil een behoorlijk pensioenbedrag waarborgen als je kan bewijzen dat je minstens 
twee derde van een volledige loopbaan achter de rug hebt. Het gewaarborgd minimumpensioen is 
dan een benedengrens.  

Afhankelijk van hoe lang je werkelijk hebt gewerkt, wordt je een bedrag toegekend dat in 
verhouding staat met de standaardbedragen. Heb je bijvoorbeeld 40 jaar werkelijk gewerkt, dan zal 
het standaardbedrag met 40/45 worden vermenigvuldigd.  

  

Lees hier verder.  

  

Inkomensgarantie voor ouderen 

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een bijstandsuitkering voor mensen zonder of met een 
laag pensioen. Ze wordt toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen. Sinds juni 
2001 vervangt de IGO het oude stelsel van Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB). Een aantal 
personen krijgt nu nog altijd het GIB omdat dit stelsel voordeliger is voor hen. 

Bedrag  
Bij de IGO wordt het bedrag bepaald door het feit of je al dan niet je hoofdverblijfplaats deelt met 
een of meerdere personen. 

• Basisbedrag voor een samenwonende: 769,61 euro per maand 

• Verhoogde basisbedrag voor een alleenstaande: 1154,41 euro per maand 

Lees hier verder. 
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