
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 204
van ANN DE MARTELAER
datum: 8 december 2020

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Meerderjarige personen onder de 21 jaar met een handicap  -  Inkomensvervangende 
tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT)

Het Grondwettelijk Hof sprak zich op 9 juli in een arrest uit over een schending van het 
gelijkheidsbeginsel, vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet, wat betreft het recht op 
tegemoetkomingen voor personen met een handicap die niet toegekend worden aan 
meerderjarige personen met een handicap die nog geen 21 jaar zijn. Op basis van het 
arrest werd op federaal niveau een wetsontwerp goedgekeurd dat de leeftijd aanpast vanaf 
wanneer een persoon met een handicap een vervangingsuitkering kan genieten, van 21 
naar 18 jaar. Die maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

Dit betekent dat personen die nu een verhoogde kinderbijslag krijgen of een zorgtoeslag 
binnen het groeipakket, vanaf 1 augustus 2020 een aanzienlijk hogere uitkering kunnen 
krijgen eens ze 18 jaar zijn.

1. Hoe wordt de transitie van verhoogde kinderbijslag/zorgtoeslag groeipakket 
voorbereid naar een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming? Is er 
overleg tussen de Vlaamse en de federale overheid? Zal een gezamenlijke 
informatiecampagne op touw gezet worden? Indien ja, wanneer? 

2. Zijn de teams die de aanvragen behandelen, geïnformeerd over het feit dat, wanneer 
een persoon tussen 18 en 21 jaar een aanvraag voor IVT/IT indient, die aanvraag niet 
kan worden verworpen op grond van het leeftijdscriterium?

3. Zal Vlaanderen al de personen die nu een verhoogde kinderbijslag/zorgtoeslag 
groeipakket ontvangen, aanschrijven om hen te melden dat ze vanaf 1 augustus recht 
hebben op een vervangingsinkomen als persoon met handicap? Indien niet, is er dan 
een uitwisseling met de federale overheid zodat zij deze personen kunnen 
aanschrijven?

4. Overweegt de Vlaamse overheid om de verhoogde kinderbijslag/zorgtoeslag 
groeipakket verder uit te betalen tot het federale dossier met betrekking tot 
vervangingsuitkering in orde is?

5. Zal het teveel aan uitbetaalde verhoogde kinderbijslag/zorgtoeslag groeipakket 
teruggevorderd worden? Indien ja, hoe zal dat gebeuren?

6. Hoeveel dossiers waren er op 1 augustus 2020 wat betreft de verhoogde kinderbijslag 
voor personen met een handicap tussen de 18 en 21 jaar? Welk bedrag aan verhoogde 
kinderbijslag werd die maand aan hen uitbetaald? 



7. Hoeveel dossiers waren er op 1 augustus 2020 wat betreft de zorgtoeslag binnen het 
groeipakket voor personen met een handicap tussen de 18 en 21 jaar? Welk bedrag 
aan zorgtoeslag werd die maand aan hen betaald?

8. Wat is de raming van de besparing die Vlaanderen door dat wetsvoorstel realiseert 
voor 2020 ( augustus - december) en voor het jaar 2021?

9. Zijn de teams van de uitbetalers van het groeipakket ervan op de hoogte gebracht dat 
ze personen die voor de eerste keer een zorgtoeslag wensen aan te vragen op de 
leeftijd van 18 jaar deze moeten doorverwijzen naar het federale niveau om een 
vervangingsinkomen aan te vragen?

10. Verwijzen de teams van de uitbetalers van het groeipakket voor personen die nu 18 
jaar worden door naar de federale overheid voor de aanvraag van een 
vervangingsuitkering?

11. Indien, afhankelijk van de familiale, administratieve of medische situatie, het stelsel 
van de verhoogde kinderbijslag interessanter blijkt, zal de persoon de verhoogde 
kinderbijslag dan kunnen blijven ontvangen?
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ANTWOORD
op vraag nr. 204 van 8 december 2020
van ANN DE MARTELAER

1. Er is een eerste overleg geweest tussen de federale overheid en de entiteiten op 16 
december 2020 om te bekijken welke afspraken kunnen gemaakt worden rond het 
informeren van gezinnen. Verder overleg begin 2021 is nodig om concrete afspraken 
te maken.

2. Het is niet duidelijk over welke teams dit gaat, maar de aanvragen IVT/IT zullen bij 
de federale overheid moeten gebeuren, en dit zal dus vanaf de leeftijd van 17 jaar 
mogelijk zijn.

3. De inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming zijn 
federale bevoegdheden, dus vanuit Vlaanderen wordt er geen communicatie voorzien 
rond IVT/IT. Bovendien zullen niet alle jongeren die zorgtoeslag hebben in 
aanmerking komen voor IVT/IT. De doelgroep van de zorgtoeslag is namelijk veel 
ruimer dan de IVT/IT. 

De federale overheid heeft via elektronische gegevensuitwisseling zicht op alle 
jongeren die recht hebben op zorgtoeslag vanuit Vlaanderen. Indien er nog een 
bijkomende uitwisseling met de federale overheid moet komen, dan moet er nog een 
protocol opgemaakt worden. 

4. Vanuit Vlaanderen is er tot nu toe niets veranderd aan de zorgtoeslag.

5. Hier is nog geen beleidsbeslissing in genomen. Het is op heden nog niet duidelijk wat 
de concrete toekenningsvoorwaarden op federaal niveau zullen zijn, daartoe moet 
eerst nog een uitvoerend Koninklijk Besluit worden getroffen. 

6. De verhoogde kinderbijslag voor personen met een handicap bestaat niet meer in 
Vlaanderen. Dit is de benaming uit de federale Algemene Kinderbijslagwet (AKBW). 
Sinds de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019 ontvangen alle kinderen 
(die voldoen aan voorwaarden) nu een zorgtoeslag specifieke 
ondersteuningsbehoefte. Zie vraag 7 voor de aantallen.

7. In augustus 2020 ging het om 6.984 personen tussen 18 en 21 jaar. Er werd voor 
hen een bedrag van 1.846.273,97 euro aan zorgtoeslag uitbetaald.

8. Door het wetsvoorstel realiseert Vlaanderen geen besparing. 

9. Als personen zorgtoeslag aanvragen, dan wordt deze aanvraag via de uitbetalers 
bezorgd aan Opgroeien en wordt het dossier behandeld. 

10. Een ad hoc doorverwijzing is op zich niet opportuun, maar wel een goede 
elektronische gegevensuitwisseling en verwerking zodat de federale overheid haar 
bevoegdheden kan opnemen. De federale overheid heeft daartoe alle instrumenten 
tot haar beschikking.

11. Momenteel is er geen cumulverbod tussen IVT/IT en zorgtoeslag specifieke 
ondersteuningsbehoefte.


