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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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1. 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.  

2. 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.     
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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.   

 

  



 

6. 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  

 

7. Heeft deze vrijstelling van het inkomen van de partner ook betrekking op het zorgbudget 

voor ouderen met een zorgnood, hetgeen eveneens een verlies van zelfredzaamheid 

inhoudt?  
De DG Personen met een handicap is niet meer bevoegd voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

De regio’s bepalen de voorwaarden en de toekenningsregels. De prijs van de liefde gaat enkel over 

aanvragen voor IT (Integratietegemoetkoming). 

 

8. Moeten jongeren van 18 jaar die een zorgtoeslag krijgen, binnen de 3 maand na de 18de 

verjaardag een aanvraag IVT-IT doen? 
Dat is niet nodig. Jongeren die een zorgtoeslag (in Vlaanderen) of een bijkomende kinderbijslag (in Brussel) 

krijgen, krijgen automatisch een brief voor het invullen van de intake. Ze moeten zelf geen aanvraag 

indienen. Na het invullen van het intakeformulier wordt de aanvraag automatisch opgestart.  

 

9. Bestaat er een applicatie om een simulatie te doen? 
Er bestaat een applicatie om een simulatie te doen. 

 

 

10. Waarmee wordt rekening gehouden om de integratietegemoetkoming te bepalen? 
 

Gezinssituatie:  

C: huishouden vormend 
B: alleenstaande 
A: restcategorie ( niet behoren tot categorie C en B) 

 
Medische erkenning:  

 

Aantal punten  ( categorie) dat werd toegekend 

Belastbare inkomsten:  

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier/gezinscategorie.htm
https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier/gezinscategorie.htm
https://handicap.belgium.be/docs/nl/simulatie-bedragen-ivt-it.xls


 

 

Persoon met een handicap: er wordt een onderscheid gemaakt tussen het arbeidsinkomen en de 
vervangingsinkomsten (Ziekte- en invaliditeit, werkloosheid, pensioen) –  

- meer informatie over de berekening van de IT 
 

11. Werd dit voor samenwonenden in de eerste graad ook afgeschaft? Voor wie is deze 

afschaffing van de prijs van de liefde van toepassing? 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen samenwonenden of gehuwden. Het uitgangspunt is de 
inschrijving in het Rijksregister, en dit wordt bepaald door domiciliëring op hetzelfde adres. Iedereen die 
samenwoont met iemand die geen bloed- of aanverwant is in de 1ste, 2de en 3de graad, volgens de gegevens 
van het rijksregister, wordt dus verondersteld een huishouden te vormen. 
 

12. Kan er geen hogere vrijstelling op de inkomsten voor alleenstaande personen voorzien 

worden? 
Een dergelijke aanpassing vereist een wijziging van de wetgeving. Hiervoor is een politiek initiatief nodig.  

 

13. Ik ben een persoon met een handicap en woon samen met mijn moeder (zij ontvangt een 

leefloon als samenwonende). Kunnen wij genieten van de afschaffing van de prijs van de 

liefde? 

De afschaffing van de prijs van de liefde wordt enkel toegepast wanneer een persoon met een handicap 

samenwoont met de partner/echtgeno(o)t(e). Dit kan geen invloed hebben om het inkomen van uw moeder. 

 

14. De tegemoetkomingen voor personen met een handicap liggen onder de armoedegrens, 

waarom wordt de IVT niet opgetrokken tot aan de armoedegrens? 
Een dergelijke aanpassing vereist een wijziging van de wetgeving. Hiervoor is een politiek initiatief nodig.  

 

15. Als een persoon met een handicap die een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt een 

erkenning heeft voor een IT, maar geen uitbetaling van de IT omwille van te hoge 

inkomsten van de partner/echtgeno(o)t (e), moet deze persoon dan opnieuw een 

medische evaluatie krijgen om recht te openen op de IT? 
De aanvraag voor een IT gebeurt via (link). Als er al een evaluatie van de handicap geweest is, die nog geldig 

is, dan hoeft er geen nieuwe evaluatie meer uitgevoerd worden.  

 

16. Een persoon wordt in augustus 21 jaar (geboortejaar 2000). Deze persoon heeft een 

zorgtoeslag van 7 punten. We zijn bezig om een aanvraag IVT/IT voor te bereiden namelijk 

opvragen verslagen van een  centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), Diensten 

Ondersteuningsplan (DOP) en dokters. Gezien de persoon zich heel goed wenst te 

https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/integratietegemoetkoming.htm


 

stofferen vooraleer er een aanvraag wordt ingediend heb ik in overleg met de 

begeleidingsdienst in december 2020 geopteerd om de aanvraag maar in juni 2021 te 

registreren. Wat gebeurt er als ik de aanvraag maar indien in juni 2021? 

Het is niet nodig om de aanvraag voor 31 mei te doen. Jongeren die een zorgtoeslag krijgen, krijgen 

automatisch een brief voor het invullen van de intake. Ze moeten zelf geen aanvraag indienen. Na het 

invullen van het intakeformulier wordt de aanvraag automatisch opgestart. De aanvraag gaat automatisch 

terug tot augustus 2020, op voorwaarde dat de betrokkene minstens 18 jaar is op die datum.  

 

17. Mijn zoon krijgt op dit moment een zorgtoeslag. Als hij inkomensvervangende- en 

integratietegemoetkoming zou aanvragen en die wordt goedgekeurd en er wordt 

teruggegaan tot 1/08/2020, hoe zal dit dan concreet geregeld worden? Wordt het verschil 

bijgepast van de maanden waarin hij reeds zorgtoeslag kreeg vanaf 1/08/2020? Wat 

gebeurt er met het Basisondersteuningsbudget (BOB) dat hij in die maanden kreeg, omdat 

hij meer dan 12 punten op de schaal voor zorgtoeslag had? Moet Nathan de vraag voor 

IVT en IT zo snel mogelijk doen? Of heeft hij de keuze wanneer hij die aanvraag indient 

tussen nu en het moment waarop hij 21 wordt?  
Er zal geen verrekening zijn voor de periode 1/8/2020 tot 31/5/2021. De IVT/IT zijn cumuleerbaar met de 

zorgtoeslag. Vanaf 1/6/2021 is er geen cumulatie meer toegelaten en zal bij toekenning van een IVT/IT die 

voordeliger is dan zorgtoeslag + BOB een verrekening gebeuren tussen de uitbetaalde zorgtoeslag en de 

toegekende IVT/IT.  

 

18. De aanvraag voor tegemoetkoming kan ten vroegste vanaf 17 jaar (= minderjarigheid).  

Kan een 17 jarige met zijn eigen e-ID de aanvraag doen of moeten de ouders een volmacht 

hebben?  

Nee, een minderjarige kan zich zelf niet aanmelden via MyHandicap. Hiervoor moet je meerderjarig zijn. Een 
ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger kan de aanvraag indienen door in te loggen met zijn of haar 
eigen elektronische identiteitskaart (e-ID). Daartoe dient deze eerst een mandaat aan te vragen via 
MyHandicap. 

  



 

 

19. Heeft het inkomen van kinderen in het huishouden een invloed op de 

integratietegemoetkoming van de persoon met een handicap? 
Neen, enkel de inkomsten van de persoon met een handicap en zijn/haar partner worden in aanmerking 

genomen bij de berekening van de IVT. Bij de berekening van de IT zijn de inkomsten van de partner volledig 

vrijgesteld.  

 

20. Welke stappen moet ik ondernemen indien ik wel voldoe aan de voorwaarden voor een IT 

maar momenteel geen uitbetaling heb wegens te hoge inkomsten? Wordt mijn dossier 

ook automatisch herzien? Moet ik zelf een aanvraag doen? Zo ja vanaf wanneer kan dit en 

wordt dit ook toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 jan 2021? 
Indien u een partner heeft, wiens inkomsten bij de vorige beslissing in aanmerking genomen werden, dan 

kan je op dat moment wel een nieuwe aanvraag indienen en zal er niet langer rekening gehouden worden 

met de inkomsten van je partner.  

 

 

 

 
Heb je vragen over een specifiek dossier? Contacteer ons dan via het contactformulier.  

https://forms.handicap.fgov.be/nl
https://forms.handicap.fgov.be/nl

