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Betreft: Recht op kinderbijslag voor uw zoon/dochter XXXX - School-/academiejaar 2012-

2013 
 
 
Mevrouw X, Mijnheer X, 
 
Mogelijk volgt uw zoon/dochter verder onderwijs in het school-/academiejaar 2012-2013. Hierna 
leggen we uit wat u moet doen om ook in het komende school- of academiejaar jaar verder 
kinderbijslag te ontvangen. 
 
• Uw kind studeert verder 
Meestal moet u niets doen. Wij krijgen immers van de Vlaamse Gemeenschap automatisch bericht 
dat uw zoon/dochter verder studeert. 
 
U moet dus geen formulier laten invullen en ook geen attest gaan vragen aan de school of 
universiteit! 
 
MAAR als het gaat om onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, 
volwassenenonderwijs, privéonderwijs, erkende vormingen (ook hoger beroepsonderwijs) en 
het voorbereidend jaar koninklijke militaire school, of om onderwijs van de Franse of de 
Duitstalige Gemeenschap vraag ons dan een formulier P7 of download dat formulier van 
www.xxx.be. (website van de kinderbijslaginstelling). 
 
• Uw kind stopt definitief met studeren en begint te werken? 
Laat ons dat altijd weten! Op die manier kan worden vermeden dat u ten onrechte kinderbijslag 
ontvangt. 
 
• Uw kind schrijft zich in als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 

(VDAB, Actiris, Forem, ADG)? 
We ontvangen van die diensten automatisch het bericht van inschrijving als werkzoekende. U moet 
dus voorlopig niets doen! Wij bezorgen u later nog informatie en een formulier (P20a). 
 
  



• Uw kind werkt met een leerovereenkomst of volgt een opleiding tot ondernemingshoofd? 
Vraag ons een formulier P9 (leerovereenkomst) / P9bis (ondernemingshoofd) of download dat 
formulier van www.xxx.be. (website van de kinderbijslaginstelling). 
 
• Uw kind studeert buiten België? 
Laat ons altijd weten in welk land het kind studeert! Wij sturen u dan het passende formulier. 
 
• Andere situaties: geen activiteit, meer dan 240 uren per kwartaal werken en tegelijk studeren? 
Laat ons dat altijd weten! Op die manier kan worden vermeden dat u ten onrechte de kinderbijslag 
ontvangt. 
 
Vraag altijd eerst informatie bij uw kinderbijslaginstelling. Wij geven u graag meer informatie 
over uw kinderbijslagdossier en over kinderbijslag in het algemeen. U vindt op de eerste 
pagina de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw dossierbeheerder. 
 
Algemene informatie over het recht op kinderbijslag voor studenten vindt u op pagina 3 en 4. 
 
Hebt u daarna nog vragen over kinderbijslag, dan kunt u ook terecht bij de Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel,  02-237 23 40. 
U vindt ook informatie over kinderbijslag op www.kindergeld.be. 
 
 

Belangrijk! 
 
Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van uw zoon of dochter. Dat 
voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde 
kinderbijslag later teruggevorderd moet worden.. 
 

 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
Uw dossierbeheerder 
 

http://www.kindergeld.be/


 

  

Recht op kinderbijslag na de leerplicht – Studenten 

 

Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden, hebben jongeren zonder meer recht op kinderbijslag. 

Als ze daarna studeren of een opleiding volgen, en ook in de beroepsinschakelingstijd, kan de 
kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. 

Welke opleiding? 

Het kan gaan om hoger of niet-hoger onderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ook onderwijs voor sociale 
promotie (hoger of niet-hoger), kunstonderwijs of erkende vormingen komen in aanmerking. 

• In het hoger onderwijs 

- Als de student ten laatste op 30 november ingeschreven is voor minstens 27 studiepunten is er recht op 
kinderbijslag voor het hele academiejaar. Dat is ook het geval als aangetoond wordt dat hij/zij ten 
laatste op 30 november met de studie begonnen is. Het bewijs van de 27 studiepunten moet dan later 
geleverd worden. De student moet wel het hele academiejaar lang ingeschreven blijven. 

- Als de student ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de eindverhandeling of het stageverslag 
(eventueel met nog studievakken) is er recht op kinderbijslag. 

- Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 
2e zittijd verkrijgt, is er hoogstens recht op kinderbijslag tot 31 januari van het jaar na dat academiejaar. 

- Jongeren die tijdens het academiejaar van studierichting veranderen, moeten zich zo vlug mogelijk 
opnieuw laten inschrijven voor bijkomende studiepunten tot minstens 27. In de vorige richting verworven 
studiepunten blijven meetellen. 

- Jongeren die in het hoger beroepsonderwijs ingeschreven zijn voor 13 lesuren per week of voor 
27 studiepunten hebben recht op kinderbijslag. 

• In het niet-hoger onderwijs moet de jongere minstens 17 lesuren per week volgen.  

• Kinderen hebben ook recht op kinderbijslag als ze het buitengewoon onderwijs volgen. 

• In privéonderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen.  

Kan een student werken zonder de kinderbijslag te verliezen? 

• Jongeren die voltijds onderwijs volgen: 

- In het school-/academiejaar (1e, 2e en 4e kwartaal) mogen zij hoogstens 240 uren per kwartaal 
werken. 

- In de zomervakantie (3e kwartaal): 

- Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie onbeperkt werken. 

- In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren werken 
in de maanden juli, augustus en september samen. 
! Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind 

augustus. In september mogen zij hoogstens 509,87 EUR bruto verdienen als ingeschreven 
werkzoekende. 

De werkuren worden strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever. 

Let op: De 240-urennorm wordt voor de kinderbijslag strikt toegepast en staat los 
van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor studentenjobs. 

 

 



 

  

Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (bijvoorbeeld een ziekte-uitkering bij een 
studentenjob van minder dan 240 uren per kwartaal) is geen probleem voor de kinderbijslag. Maar een 
werkloosheidsuitkering/beroepsinschakelingsuitkering is NOOIT verenigbaar met kinderbijslag. 

Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. 

• Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, of werken met een 
leerovereenkomst: zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale 
uitkering (in dit geval ook een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens 509,87 EUR bruto per 
maand. Deel het ons a.u.b. mee als het inkomen van de jongere hoger is. 

De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee.  

 

En na de studie of de opleiding? 

• Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding kan nog recht hebben op kinderbijslag in de 
beroepsinschakelingstijd van 12 maanden. 

- De jonge schoolverlater moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, 
Actiris, de FOREM of de ADG. 

- Op het einde van die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een formulier P20 om na te 
gaan of de voorwaarden vervuld waren. 

- In die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden mag het maandelijks inkomen van de jongere 
hoogstens  509,87 EUR bruto zijn (uit werk en/of een sociale uitkering). In de laatste zomervakantie 
na de studie geldt ook de norm van hoogstens 240 uren per kwartaal. De voordeligste norm wordt 
toegepast. 

• Een jongere die een werkloosheids- of beroepsinschakelingsuitkering of een uitkering voor 
loopbaanonderbreking ontvangt, heeft niet langer recht op kinderbijslag. 

• Zonder inschrijving als werkzoekende eindigt het recht op kinderbijslag: 

- einde studie op het einde van het schooljaar: nog recht in de laatste zomervakantie (zie hiervoor), 

- einde studie tijdens het schooljaar: nog recht tot het einde van de maand waarin de laatste schooldag 
valt, 

- eindverhandeling ingediend: recht tot het einde van de maand waarin de eindverhandeling ingediend 
is (als die eindverhandeling noodzakelijk is voor het diploma). 

 

Nog vragen? 

Volledig zijn is hier onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
kinderbijslaginstelling. 
 
 
 
 
De vermelde bedragen gelden vanaf 1 februari 2012 en kunnen veranderen met het indexcijfer. 

 


