
 

 

 

Persbericht – 23/3/21 

Afschaffing van de « prijs van de liefde » bij de integratie-

tegemoetkoming voor personen met een handicap : een stap in de 

goede richting 

Vandaag is het Koninklijk Besluit  in het Belgisch Staatsblad verschenen waarmee - op 

initiatief van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, mevrouw 

Karine Lalieux, die bevoegd is voor personen met een handicap, armoedebestrijding en 

Beliris - de "prijs van de liefde" met ingang van 1 januari 2021 wordt afgeschaft. 

Tot nu toe liep een persoon met een handicap die ervoor koos met een partner samen te leven, 

het risico dat zijn of haar integratietegemoetkoming verminderde of zelfs helemaal wegviel. Dit 

wordt ook wel eens “de prijs van de liefde" genoemd. 

Sinds de invoering ervan in 1987 wordt het bedrag van de integratietegemoetkoming van een 

persoon met een handicap - bedoeld om hem of haar in staat te stellen de extra kosten te 

financieren die samenhangen met zijn of haar handicap - niet alleen berekend op basis van 

de mate waarin de handicap zijn of haar zelfstandigheid beperkt, maar ook op basis van het 

inkomen van de partner met wie hij of zij samenwoont1.  

Hoewel het inkomensplafond van deze partner geleidelijk was verhoogd om het effect van de 

"prijs van de liefde" te verminderen, konden personen met een handicap met dezelfde mate 

van zelfstandigheid een verschillende toelage ontvangen, afhankelijk van de categorie waartoe 

zij behoorden en, in voorkomend geval, van het gezinsinkomen. 

De afschaffing maakt een einde aan deze onrechtvaardigheid en beantwoordt aan één van de 

aanbevelingen die het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting doet (zie zijn memorandum 2019 "Samenwonen erkennen, ondersteunen en 

aanmoedigen"2). Wel blijven er problemen met dit statuut van samenwonende in andere 

regelgevingen. Deze problemen worden regelmatig aan de kaak gesteld door verschillende 

actoren die actief zijn in de strijd tegen de armoede: 

• In heel wat situaties bevindt het inkomen van personen met een uitkering zich onder de 

armoederisicogrens ; 

• De lagere bedragen voor samenwonenden ondermijnen de keuzevrijheid (samenwonen, 

vrienden of familie ontvangen, een volwassen kind thuis houden of terug in huis nemen...) ; 

• Het gaat om een belemmering voor nieuwe vormen van samenhuizen en co-housing  

 
1 Samenwonenden zonder bloedverwantschap tot de derde graad. 
2 Memorandum van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
voor de federale en regionale verkiezingen 2019 “Samenwonen erkennen, ondersteunen en aanmoedigen”. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=nl
https://www.armoedebestrijding.be/publications/memorandum2019_nl.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/publications/memorandum2019_nl.pdf


Het Steunpunt verheugt zich over de nieuwe maatregel, en vraagt de 

beleidsverantwoordelijken om - met name op basis van de werkzaamheden van het Steunpunt 

en andere actoren- verdere vooruitgang te boeken op het gebied van het samenwonen, 

rekening houdend met de complexiteit en de diversiteit van de situaties. 

 

Meer info:  

Henk Van Hootegem, coördinator van het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van 

armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting  

henk.vanhootegem@cntr.be - 0485/71 52 24 

Meer informatie over het thema "samenwonen" is te vinden op de thematische pagina 

"samenwonen" op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Daar vind je 

onder meer informatie over ons memorandum “Samenwonen”, en de Nieuwsflits van 

december 2018 die aan dit thema is gewijd.  

Onze tweejaarlijkse Verslagen "Sociale bescherming en armoede" en "Burgerschap en 

armoede" gaan ook over dit onderwerp. 

 

Over het Steunpunt tot bestrijding van armoede: 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een 

onafhankelijke, interfederale, publieke instelling met als opdracht om de effectiviteit van de uitoefening 

van mensenrechten in situaties van armoede en bestaansonzekerheid te evalueren. Het Steunpunt 

volgt dan ook de beleidsmaatregelen op die worden genomen in het kader van de COVID-19-crisis en 

publiceert in het kader hiervan een interfederaal overzicht van maatregelen van de verschillende 

overheden– regelmatig geactualiseerd - die een steun kunnen betekenen in situaties van armoede en 

bestaansonzekerheid. Daarnaast brengt het Steunpunt ook adviezen uit met betrekking tot bestaande 

of mogelijke beleidsmaatregelen.  

 

 

Wil je de actualiteit van het Steunpunt op Twitter volgen ?  

Schrijf je dan in op @Luttepauvrete  

 

Wil je op de hoogte van onze activiteiten blijven?  

Schrijf je dan in op onze Nieuwsflits 

https://twitter.com/Luttepauvrete
mailto:henk.vanhootegem@cntr.be
https://www.armoedebestrijding.be/themas/reflectievoormiddag/
https://www.armoedebestrijding.be/themas/reflectievoormiddag/
https://www.armoedebestrijding.be/publications/memorandum2019_nl.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/publications/nieuwsflits/20181220.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/vliegend/sociale-bescherming/
https://www.armoedebestrijding.be/vliegend/burgerschap/
https://www.armoedebestrijding.be/vliegend/burgerschap/
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/11/200701-Fiches-Steunpunt-voor-TF-kwetsbare-groepen-NL.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/nieuwsflash/

