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FAQ: Inkomsten van de partner niet meer van belang voor de
integratietegemoetkoming
Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) werd ook rekening gehouden met de inkomsten van de
partner van de persoon met een handicap. Dit wordt ook wel eens de “prijs van de liefde” genoemd.
Om personen met een partner niet te ontmoedigen samen te gaan wonen met een partner, wordt er vanaf 1
januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij de berekening van de
Integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de
‘prijs van de liefde’ dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze maatregel nu
wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen.
Je hoeft enkel een nieuwe aanvraag in te dienen als je momenteel geen recht hebt op de
integratietegemoetkoming. In alle andere gevallen hoef je niets te doen en herzien wij je dossier.
Meer info:
https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-prijs-liefde.htm
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* Mijn aanvraag is nog in onderzoek of ik dien een nieuwe aanvraag in vanaf 1/12/2020.
Je hoeft niets te doen. In de behandeling van je aanvraag voor een IT passen we de nieuwe regeling toe.

* Ik heb al recht op een integratietegemoetkoming maar denk dat deze hoger zou zijn als er
geen rekening wordt gehouden met de inkomsten van mijn partner.
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Je hoeft niets te doen. We herzien je integratietegemoetkoming en houden hierbij geen rekening met
het inkomen van je partner. Hiervoor herbekijken we wel je eigen inkomsten: we houden rekening met
inkomensjaar 2019. In de tussentijd blijven we uiteraard je huidige integratietegemoetkoming verder
uitbetalen.
Opgelet: omdat we voor deze herziening afhankelijk zijn van de fluxen van FOD Financiën, zullen we de
eerste herzieningen pas vanaf april 2021 opstarten. We berekenen je recht vanaf januari 2021, maar het
kan tot september duren voor je de eventuele (retroactieve) verhoging van je tegemoetkoming gestort
krijgt.

* Mijn aanvraag op een integratietegemoetkoming werd afgewezen omdat de inkomsten van
mijn partner te hoog waren. Ik denk dat ik er nu wel recht op zou hebben.
In dit geval moet je zelf een nieuwe aanvraag indienen via My Handicap.
Als je dit binnen de 3 maanden na de publicatie van het KB over de afschaffing van de ‘prijs van de liefde’
doet (dus t.e.m. 30/06/2021) , zullen we retroactief je rechten vanaf januari 2021 vaststellen.
Als je je aanvraag pas later indient, gaat je recht op een integratietegemoetkoming in vanaf de maand na
je aanvraag.

* Geldt de complete vrijstelling van de inkomsten van de partner ook voor de
inkomensvervangende tegemoetkoming?
Nee. Enkel voor de integratietegemoetkoming houden we geen rekening meer met de inkomsten van de
partner.

* Geldt deze regel ook voor personen met een handicap die ouder zijn dan 65 maar een IT
ontvangen?
Ja. De vrijstelling geldt ook voor hen. De vrijstelling geldt op alle inkomsten van de partner, ook als het
een gezinspensioen betreft.

* Is er een wijziging als ik samenwoon met iemand anders dan mijn partner?
De afschaffing van de prijs van de liefde heeft enkel betrekking op de inkomsten van je partner waar je
feitelijk of wettelijk mee samenwoont of waarmee je gehuwd bent.
Voor andere personen waar je mee samenwoont hielden we al geen rekening met hun inkomsten bij de
berekening van je IT.
Je vindt meer informatie op onze pagina van onze gezinscategorieën
https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier/gezinscategorie.htm
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Heb je vragen over een specifiek dossier? Contacteer ons dan via het contactformulier.

