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Omzendbrief met betrekking tot het onderscheid beursstudenten en niet-beursstudenten en de
vrijstelling van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis in het land heeft de regering reeds een aantal
belangrijke maatregelen genomen om een sociale crisis te voorkomen. Een van deze maatregelen was
de afschaffing van het verschil in behandeling in het stelsel van de socio-professionele vrijstelling
tussen beursstudenten en niet-beursstudenten die een leefloon ontvangen en studentenwerk
verrichten. Veel studenten zijn immers afhankelijk van een studentenjob om hun studie te kunnen
betalen. Deze maatregel had evenwel een tijdelijk karakter en was van toepassing van 1 april tot en
met 30 september 2021.
Ik wil deze gelijkstelling tussen beursstudent en niet-beursstudent op een structurele manier in de
reglementering verankeren. De strijd tegen de precaire situatie van studenten is een prioriteit. Deze
maatregel is mijn inziens des te meer rechtvaardig daar ze toelaat om de beursstudenten dagelijks nog
een beetje beter te ondersteunen in hun pedagogische trajecten et daar ze dus hun slaagkans en hun
kans op toekomstige inschakeling op de arbeidsmarkt verhoogt.
Een tweede aan te passen maatregel betreft de integratietegemoetkoming. De
integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar die
het hoofd moeten bieden aan de extra kosten ten gevolge van een vermindering van hun
zelfredzaamheid. Een beperking van de zelfredzaamheid betekent dat de handicap het uitvoeren van
hun dagelijkse activiteiten bemoeilijkt.
Wat het recht op maatschappelijke integratie betreft, was de integratietegemoetkoming niet
vrijgesteld. Er wordt dus bij de berekening van de bestaansmiddelen rekening mee gehouden. Deze
tegemoetkoming wordt echter toegekend aan personen met een handicap om het hoofd te kunnen
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bieden aan de extra kosten ten gevolge van een vermindering van hun zelfredzaamheid, kosten die
onafhankelijk zijn van het inkomensniveau van de persoon.
Met het oog op de strijd tegen de precaire situatie van personen met een handicap en met het oog op
gelijke kansen (het is inderdaad niet aan de betrokken persoon om te betalen voor een handicap die
hij/zij heeft), wil ik dus deze integratietegemoetkoming toegekend aan personen met een handicap
jonger dan 65 jaar, vrijstellen.
Het doel van deze omzendbrief is u het kader van de toepassing van deze twee maatregelen mede te
delen.

Hoogachtend,

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap,
Armoedebestrijding en Beliris,

Getekend

Karine LALIEUX
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Uitleg van metingen

1. Wettelijke grondslag
Het koninklijk besluit van 25 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

2. Gelijkstelling beursstudent en niet-beursstudent
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het maximumbedrag van de socio-professionele vrijstelling € 264,13
voor alle studenten. De beursstudent geniet voortaan hetzelfde maximumbedrag van de vrijstelling als
de niet-beursstudent, namelijk € 264,13.

3. Vrijstelling van de integratietegemoetkoming (IT)
Vanaf 1 januari 2022 wordt de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap vrijgesteld
voor de berekening van het leefloon.
Ter herinnering: er zijn 3 soorten tegemoetkoming voor personen met een handicap:
1) Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
De gewesten zijn voortaan volledig bevoegd voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
→ Deze tegemoetkoming wordt vrijgesteld voor de berekening van het leefloon krachtens artikel 22,
§1, m) van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het
recht op maatschappelijke integratie. Zie daartoe de omzendbrief van 5 april 2019 met betrekking tot
artikel 22, §1, m) van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement
betreffende
het
recht
op
maatschappelijke
integratie
(https://www.miis.be/nl/wetgeving/omzendbrief-met-betrekking-tot-artikel-22-ss1-m-van-het-koninklijk-besluit-van11-juli).
2) Integratietegemoetkoming (IT)
Het gaat om een tegemoetkoming ter compensatie van de extra kosten die de persoon met een
handicap moet maken om aan het sociale leven te kunnen deelnemen.
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→ vanaf 1 januari 2022 wordt deze tegemoetkoming vrijgesteld voor de berekening van het leefloon
krachtens artikel 22, §1, t) van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen
reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (nieuw).

3) De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
Het gaat om een tegemoetkoming ter (gedeeltelijke) compensatie van het inkomen dat de persoon
met een handicap niet meer kan verdienen als gevolg van zijn/haar handicap.
→ Deze tegemoetkoming wordt niet vrijgesteld voor de berekening van het leefloon, ze moet in
aanmerking worden genomen.
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