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FAQ: Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of
integratietegemoetkoming vanaf 18 jaar
De leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (ivt) en integratietegemoetkoming (it) werd
verlaagd naar 18 jaar. Door een beslissing van de federale regering en het parlement, zullen we het recht op ivt/it
vanaf 18 jaar toekennen vanaf 01 augustus 2020.
Vanaf 1 januari 2021 passen we dit toe op nieuwe aanvragen en herzien we bestaande dossiers en aanvragen van
personen die geboren zijn tussen 31/07/99 en 31/07/02 om met de nieuwe leeftijdsvoorwaarde rekening te
houden vanaf augustus 2020.
Voor de wetswijziging, konden personen met een handicap tot hun 21e verjaardag enkel een bijkomende
kinderbijslag krijgen. Door de wetswijziging zullen dit jaar zo’n 10.000 jongeren een ivt/it-tegemoetkoming kunnen
krijgen van zodra ze 18 worden.
Meer info: https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-inkomensevervangende-tegemoetkoming.htm
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* Ik heb nog geen IVT/IT en wil deze graag aanvragen. Wat moet ik doen?
Als je nog geen IVT/IT hebt en geen recht hebt op bijkomende kinderbijslag kan je zelf een aanvraag
indienen via My Handicap van zodra je 17 wordt. Je vindt meer informatie op www.handicap.belgium.be

* Ik heb al een IVT/IT maar had er pas recht op vanaf mijn 21e verjaardag. Verandert er iets
nu je dit kan aanvragen vanaf 18 jaar?
Als je bij ons al een IVT/IT hebt herzien we op ons initiatief jouw dossier. We zullen je IVT/IT bij ons
herzien en je recht op IVT/IT onderzoeken vanaf je 18de verjaardag en dit ten vroegste vanaf
01/08/2020. Je krijgt dan achteraf ook een IVT/IT-bedrag uitbetaald voor de maanden waarin je er
volgens de wetswijziging recht op had. Je hoeft zelf niets te doen.

* Mijn aanvraag voor een IVT/IT is momenteel nog in onderzoek. Houden jullie rekening met
de nieuwe leeftijdsgrens?
Als je bent geboren tussen 31/07/1999 en 31/07/2002 en een aanvraag voor een IVT/IT indiende die we
momenteel nog onderzoeken, hoef je zelf niets te doen. In het geval van een positieve beslissing, zal je
recht hebben op een IVT/IT voor de periode vanaf 01/08/2020 dat je ouder was dan 18.

* Ik kreeg voor mijn aanvraag van een IVT/IT een negatieve beslissing omdat ik nog geen 21
was. Moet ik nu opnieuw een aanvraag indienen?
Als je geboren bent tussen 31/07/1999 en 31/07/2002 hoef je zelf niets te doen. We heropenen onze
beslissing. Als we een positieve beslissing nemen, kennen we het recht toe voor de periode vanaf
01/08/2020 dat je 18 was.
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*Kan het dat ik bij de overgang van een BKB (in Vlaanderen: zorgtoeslag voor kinderen met
een specifieke ondersteuningsbehoefte) naar een IVT/IT andere afgeleide rechten verlies
omdat mijn inkomen hoger is?
Voor deze vraag kan je contact opnemen met de uitbetaler van je kinderbijslag.

* Zal de bijkomende kinderbijslag (in Vlaanderen: zorgtoeslag voor kinderen met een
specifieke ondersteuningsbehoefte) gecumuleerd kunnen worden met de IVT/IT?
Voor deze vraag kan je contact opnemen met de uitbetaler van je kinderbijslag.

* Ik heb een dossier inzake bijkomende kinderbijslag (Wallonië of Brussel) of zorgtoeslag
(Vlaanderen). Wordt mijn dossier automatisch omgezet in een IVT/IT?
Nee. Omdat de voorwaarden voor het toekennen van een IV/IT anders zijn dan voor een bijkomende
kinderbijslag/zorgtoeslag zal je door onze arts geëvalueerd moeten worden. Je ontvangt in het jaar dat je
17 wordt een brief met de verdere stappen.
Je vindt meer info over de voorwaarden voor een IVT/IT op onze website:
https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/inkomensvervangende-tegemoetkoming.htm
https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/integratietegemoetkoming.htm

* Ik deed een aanvraag voor bijkomende kinderbijslag en woon in Brussel of Wallonië maar
ben ouder dan 18. Moet ik mijn aanvraag annuleren en een IVT/IT aanvragen?
Nee. Ben je geboren tussen 31/07/1999 en 31/07/2002, woon je in Brussel of Wallonië en diende je bij je
kinderbijslagfonds een aanvraag voor bijkomende kinderbijslag in? De evaluatie van je handicap voor
jouw aanvraag gebeurt nog door ons. Als je een erkenning krijgt in je dossier onderzoeken we
automatisch ook het mogelijke recht op een IVT/IT vanaf de dag dat je 18 wordt (ten vroegste vanaf
01/08/2020). Je hoeft hiervoor niets te doen.

* Ik deed een aanvraag voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte en woon in Vlaanderen maar ben ouder dan 18. Moet ik mijn
aanvraag annuleren en een IVT/IT aanvragen?
Dit doe je best niet. Ben je geboren tussen 31/07/1999 en 31/07/2002, en diende je bij je
kinderbijslagfonds een aanvraag voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte in?
De criteria om de impact van je handicap voor de IVT/IT te evalueren zijn verschillend van de criteria
voor de zorgtoeslag. We kunnen dus de erkenning voor je zorgtoeslag niet overnemen om je een IVT/IT
toe te kennen. Je zal dus bij ons een aanvraag moeten indienen voor je IVT/IT en geëvalueerd moeten
worden door onze arts.
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Het behandelen van die aanvraag vraagt tijd. Om in de tijd dat we jouw aanvraag behandelen alvast een
tegemoetkoming te krijgen (nl. de zorgtoeslag), laat je je oorspronkelijke aanvraag best lopen. Doe zo
snel mogelijk je IVT/IT-aanvraag via My Handicap. Je doet dit het beste voor 31 mei 2021 (binnen de 3
maanden na publicatie van het KB), want dan kunnen we je recht op de IVT/IT toekennen voor de
periode sinds 01/08/2020 dat je 18 was (ipv pas vanaf de maand na je aanvraag).

* Gebeurt er een verrekening van de achterstallen voor de periode waarin iemand een BKB
ontving maar eigenlijk al recht had kunnen hebben op een IVT/IT?
Voor vragen over de verrekening van de achterstallen kan je contact opnemen met de uitbetaler van je
kinderbijslag.
* Hoe gebeurt de evaluatie van het verdienvermogen voor de IVT bij kinderen die nog niet aan het
werk zijn?

De wetgeving op de tegemoetkomingen bevat geen specifieke bepalingen over de situatie van jonge
mensen die nog studeren. Het feit dat een jongere persoon met een handicap nog studeert vormt geen
juridisch element om de IVT te weigeren. Bij de evaluatie moet bijgevolg rekening gehouden worden met
huidige beperking van de jongere en de impact ervan op de toekomstige werksituatie.

* Wie kan de aanvraag indienen?
Je kan zelf online de vragenlijst invullen via de applicatie MyHandicap. Op de homepagina van onze
website www.handicap.belgium.be staat een link naar MyHandicap.
Als ouder/voogd van een kind jonger dan 18 jaar of als wettelijke vertegenwoordiger kan je ook met je
eigen eID inloggen. Je moet dan eerst toegang vragen door te mailen naar :
MandateMyHandicap@minsoc.fed.be.
Meer info : https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier/volmacht-verstrekken.htm
De procedure voor het aanvragen van een mandaat zal binnenkort gewijzigd worden. We houden je op
de hoogte via onze website.

* Binnen welke termijn herzien jullie mijn dossier?
We streven ernaar om in de mate van het mogelijke alle bestaande dossiers tegen september te herzien
en de nieuwe aanvragen te behandelen.
Als we je vragen om inlichtingen op te sturen is het in je eigen belang om hier zo snel mogelijk op te
reageren zodat de verwerking vlot gebeurt. Om dit vlot te laten verlopen, kan het dat je wordt
opgeroepen voor een afspraak bij onze arts in een regionaal centrum voor medische expertise net buiten
jouw provincie.
We houden jullie op de hoogte van de behandeltermijnen per provincie, zodra we deze beginnen af te
handelen.
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* Tot welke datum kan ik mijn aanvraag indienen om retroactief recht te hebben tot 01/08/2020?
Ben je al 18? Dien je aanvraag in voor 31 mei 2021 (binnen de 3 maanden na publicatie van het KB), want
dan kunnen we je recht op de IVT/IT toekennen voor de periode sinds 01/08/2020 dat je 18 was.
Als je je aanvraag pas later indient, krijg je het recht op de IVT/IT pas vanaf de maand na je aanvraag.

* Ontvangt je kind binnenkort een IVT/IT in plaats van een bijkomende kinderbijslag en heeft
hij/zij nog geen eigen rekening? We mogen deze enkel op een zichtrekening op zijn of haar
naam storten.
Volgens de nieuwe wetgeving kan je kind vanaf 18 jaar de tegemoetkomingen voor volwassenen (IVT/IT)
ontvangen. In tegenstelling tot de bijkomende kinderbijslag, moeten deze tegemoetkomingen gestort
worden op een zichtrekening waarvan de persoon met een handicap titularis of medetitularis is.
Je kan deze als ouder dus niet zomaar op jouw rekening laten storten. Hou hier rekening mee bij het
invullen van de vragenlijst in My Handicap. Als we een positieve beslissing nemen en de
tegemoetkoming uitbetalen, verifiëren we eerst bij de bank of je kind (mede)titularis is van de rekening
die je opgaf. Vul meteen het juiste rekeningnummer op naam van je kind in om vertraging in de
uitbetaling te vermijden. Doe je dat niet, dan contacteren we je met de vraag om een rekeningnummer
voor je kind te openen.
In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een verlengde minderjarigheid) kan de tegemoetkoming ook
uitbetaald worden aan een wettelijke vertegenwoordiger, maar de persoon met een handicap moet dan
wel nog steeds titularis of medetitularis zijn van de rekening.
Op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de tegemoetkoming per postassignatie aan huis worden
uitbetaald. Meer info: https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/betalingtegemoetkoming.htm

* Ontvangt je kind binnenkort een IVT/IT en kan hij/zij niet zelf instaan voor het beheer van
zijn financiën? Dan kan je een (voorlopig) bewindvoerder aanstellen.
Volgens de nieuwe wetgeving kan je kind vanaf 18 jaar de tegemoetkomingen voor volwassenen (IVT/IT)
ontvangen. In tegenstelling tot de bijkomende kinderbijslag, staan deze tegemoetkomingen op naam van
de persoon met een handicap ipv op naam van zijn/haar ouders. Ze worden op de rekening van de
persoon met een handicap gestort.
Als de persoon met een handicap niet zelf zijn rekening kan beheren, moet er een voorlopig
bewindvoerder worden aangesteld (in de meeste gevallen de ouders).
Je dient hiervoor een verzoekschrift in bij de vrederechter van het arrondissement van de officiële
woonplaats van je kind. Als je kind in een voorziening verblijft, dan dien je het verzoekschrift in bij het
arrondissement waar die voorziening gelegen is. Het formulier om dit aan te vragen vind je op de
website van het vredegerecht van jouw arrondissement. Je kan aangeven voor welke zaken de
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bewindvoering precies geldt (bijv. beheer financiën). Je dient het formulier in bij de vrederechter en
wordt uitgenodigd om dit officieel te bekrachtigen.

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

