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Zorgtoeslag en federale financiële tegemoetkomingen binnen de sociale zekerheid  -  
Afstemming

Elk kind heeft onvoorwaardelijk recht op het groeipakket tot en met de maand waarin het 
18 jaar wordt. Na 18 jaar is het recht op het groeipakket afhankelijk van enkele 
voorwaarden, zoals het volgen van voltijds onderwijs, en dit maximaal tot de maand waarin 
het kind 25 jaar wordt. Ouders van een kind dat extra zorgen nodig heeft ten gevolge van 
een beperking of handicap, kunnen bovenop het basisbedrag van het groeipakket rekenen 
op een zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt stopgezet wanneer het kind 21 jaar wordt. Van 
dat moment geldt enkel nog het basisbedrag uit het groeipakket.

Vanaf 21 jaar kunnen personen met een handicap financiële tegemoetkomingen aanvragen 
bij de Directie-generaal Personen met een handicap, die deel uitmaakt van de federale 
overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Het gaat daarbij om de 
integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en de inkomensvervangende 
tegemoetkoming voor personen met een handicap ter compensatie van het verminderde 
verdienvermogen. In de praktijk blijkt het soms moeilijk te zijn voor studenten met een 
beperking om de federale tegemoetkomingen toegekend te krijgen. Zo kan bijvoorbeeld 
het verminderde verdienvermogen van een student moeilijk aangetoond worden. Daardoor 
dreigt op dat moment een situatie te ontstaan waardoor studenten met een handicap vanaf 
21 jaar en voor de verdere duur van hun studies geen extra tegemoetkoming ontvangen 
in het kader van hun handicap. Omdat de zorgtoeslag vroeger bekend was onder de naam 
‘verhoogde kinderbijslag’, en het basisbedrag uit het groeipakket wel nog doorloopt, lijkt 
het voor ouders in deze situatie alsof de kinderbijslag plots verminderd wordt.

In 2020 werd beslist om de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en de integratietegemoetkoming te verlagen van 21 jaar naar 18 jaar. Deze wetswijziging 
zou begin 2021 nog uitgevoerd worden. In dat geval ontstaat een mogelijke overlap van 
drie jaar tussen de zorgtoeslag en de tegemoetkomingen in het kader van de federale 
sociale zekerheid.

1. Zal de zorgtoeslag beperkt worden tot 18 jaar zodra de tegemoetkomingen voor 
personen met een handicap in het kader van de federale sociale zekerheid toegekend 
kunnen worden vanaf 18 jaar? Indien dat niet zo is, op welke manier zullen beide - de 
Vlaamse zorgtoeslag en de federale tegemoetkomingen - dan naast elkaar bestaan?

2. De federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap in het kader van de 
sociale zekerheid kunnen worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 20 jaar, om dan 
effectief toegekend te worden vanaf 21 jaar. Op die manier hoeft er geen onderbreking 



te zijn tussen het moment waarop de zorgtoeslag stopt en het moment waarop de 
federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap worden toegekend. 

Worden ouders door de uitbetalers van het groeipakket proactief op de hoogte 
gebracht dat zij de aanvraag voor tegemoetkomingen in het kader van de sociale 
zekerheid kunnen opstarten?

3. Zijn er beperkingen op de toekenning van de integratietegemoetkoming en de 
inkomensvervangende tegemoetkoming wanneer het kind voltijds onderwijs volgt en 
nog recht heeft op het groeipakket? Met andere woorden, is het mogelijk dat er tussen 
de leeftijd van 21 jaar en 25 jaar een lacune ontstaat waarbij de persoon met handicap 
die voltijds onderwijs volgt, noch recht heeft op de zorgtoeslag, en noch recht heeft 
op een tegemoetkoming voor personen met een handicap in het kader van de sociale 
zekerheid?

4. Geeft het recht op de zorgtoeslag ook automatisch recht op de 
integratietegemoetkoming en zo ja, kan die dan via informatiedeling tussen de 
Vlaamse en federale overheid automatisch worden toegekend vanaf 21 jaar (of vanaf 
18 jaar indien de leeftijdsgrens verlaagd wordt)?
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1. De verlaging van de leeftijd voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en 
de integratietegemoetkoming (IT) van 21 naar 18 jaar, als gevolg van de recente 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, is een autonome beslissing van de federale 
overheid.

De federale tegemoetkomingen (IVT en IT) en de Vlaamse zorgtoeslag binnen het 
Groeipakket kunnen dus in principe gecumuleerd worden.

Het al dan niet invoeren van een cumulverbod maakt momenteel voorwerp van 
onderzoek uit. In de huidige stand van zaken kunnen we daarover nog niet meer 
informatie geven.

2. Kinderen tussen 18 en 21 jaar met een zorgtoeslag  die in aanmerking komen voor 
een IVT of een IT, zullen automatisch door de FOD Sociale Zekerheid worden 
gecontacteerd.

 
Voor kinderen tussen 18 en 21 jaar waarvoor de eerste aanvraag voor Zorgtoeslag 
nog loopt (dus nog geen beslissing), zorgt Opgroeien regie zelf voor een gerichte 
communicatie.

3. Er is een recht op zorgtoeslag tot de leeftijd van 21 jaar.

Over de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap in het 
kader van de sociale zekerheid, kunnen wij ons niet uitspreken aangezien dit een 
federale materie betreft, die in principe los staat van de bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid met betrekking tot het Groeipakket.

 
Wat we wel weten, is dat de doelgroep voor de zorgtoeslag veel ruimer is dan de 
doelgroep voor IVT/IT. Er zullen dus jongeren zijn die tot 21 jaar een zorgtoeslag 
ontvingen, maar tussen de 21 en de 25 jaar noch een zorgtoeslag, noch een IVT/IT 
ontvangen.

4. Het recht op zorgtoeslag geeft niet automatisch recht op de integratie-
tegemoetkoming.


