
Bijlage bij dienstbrief 997/69ter 

Verwerking van de attesten D062 – Hoe het aantal studiepunten bepalen en vaststellen of (provisioneel) kinderbijslag betaald moet worden bij de verwerking van 
de attesten van inschrijving, wijziging of uitschrijving? 
 
 

 
Nr Geval Aantal attesten   Opgenomen 

studiepunten  
Voor welke periodes is er recht is op kinderbijslag als student, onverminderd de 
toepassing van artikel 48 KBW en onverminderd de toepassing van de 240 uren-

norm in geval van arbeidsprestaties? 
     
1 
 

01/09/2009  
inschrijving code 2 
 

1 attest voor 09/2009  Provisionele betaling vanaf 01/09/2009 tot 31/01/2010 (cf. CO 1370 van 21/11/2007). 
 

2 
 
 

01/09/2009 
inschrijving 
12 studiepunten 

1 attest voor 09/2009  Ingeschreven voor 12 studiepunten  - Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 
240-uren-per-kwartaal-norm.  In geval van inschrijving later in het academiejaar, of 
van wijziging van het aantal studiepunten tot in totaal minstens 27 studiepunten, gaat 
het recht in met terugwerking tot het begin van het academiejaar (cf. CO 1354 van 
08/07/2005).  De zomervakantie moet niet meer getoetst worden aan de 240-uren-per-
kwartaal-norm - recht opnieuw te onderzoeken. 
 

3 
 
 

01/09/2009 
inschrijving code 1 

1 attest voor 09/2009  Ingeschreven voor 0 studiepunten - Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 
240-uren-per-kwartaal-norm.  In geval van inschrijving later in het academiejaar, of 
van wijziging van het aantal studiepunten tot in totaal minstens 27 studiepunten, gaat 
het recht in met terugwerking tot het begin van het academiejaar.  De zomervakantie 
moet niet meer getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm - recht opnieuw 
te onderzoeken. 
 

4 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving 
0 studiepunten en 
30/09/2009 
uitschrijving 
0 studiepunten 

2 attesten voor 09/2009 0 studiepunten 
opgenomen 

Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.  In geval 
van inschrijving voor minstens 27 studiepunten later in het academiejaar, na 
30/11/2009, is er recht vanaf de eerste dag van de maand na die van de inschrijving 
en voor de maand september (er is recht voor alle maanden waarin het kind geldig 
ingeschreven is). De zomervakantie moet niet meer getoetst worden aan de 240-uren-
per-kwartaal-norm - recht opnieuw te onderzoeken. 
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Nr Geval Aantal attesten   Opgenomen 

studiepunten  
Voor welke periodes is er recht is op kinderbijslag als student, onverminderd de 
toepassing van artikel 48 KBW en onverminderd de toepassing van de 240 uren-

norm in geval van arbeidsprestaties? 
     
5 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving code 1 en 
06/10/2009 
uitschrijving 
0 studiepunten 

2 attesten:  
1 voor 09/2009 en  
1 voor 10/2009 

0 studiepunten 
opgenomen 

Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.  In geval 
van inschrijving voor minstens 27 studiepunten later in het academiejaar, na 
30/11/2009, is er recht vanaf de eerste dag van de maand na die van die latere 
inschrijving en voor de maanden september en oktober 2009 (er is recht voor alle 
maanden waarin het kind geldig ingeschreven is).  De zomervakantie moet niet meer 
getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm - recht opnieuw te onderzoeken. 
 

6 
 
 
 
 
 
 

01/09/2009 
inschrijving 
30 studiepunten en 
30/09/2009 
uitschrijving 
30 studiepunten 

2 attesten voor 09/2009 30 studiepunten 
opgenomen 

Recht voor september 2009.  De zomervakantie moet niet getoetst worden aan de 
240-uren-per-kwartaal-norm. 
In geval van inschrijving later in het academiejaar, na 30/11/2009, moeten de 
30 opgenomen studiepunten bij de studiepunten van die latere inschrijving geteld 
worden.  Er is opnieuw recht vanaf de eerste dag van de maand na die van de laatste 
inschrijving.  

7 
 
 
 
 

01/09/2009 
inschrijving 
10 studiepunten en 
30/09/2009 
uitschrijving 
10 studiepunten 

2 attesten voor 09/2009 10 studiepunten 
opgenomen 

Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.   
In geval van inschrijving later in het academiejaar, na 30/11/2009, moeten de 
10 opgenomen studiepunten bij de studiepunten van die latere inschrijving geteld 
worden.  Er is eventueel recht vanaf de eerste dag van de maand na die van de latere 
inschrijving + september 2009.  Als dat het geval is, moet de zomervakantie niet meer 
getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht op nieuw te onderzoeken. 
 

8 
 
 
 
 

01/09/2009 
inschrijving 
10 studiepunten en 
02/10/2009 
uitschrijving 
10 studiepunten 

2 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 
 

10 studiepunten 
opgenomen 

Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.   
In geval van inschrijving later in het academiejaar, na 30/11/2009, moeten de 
10 opgenomen studiepunten bij de studiepunten van die latere inschrijving geteld 
worden.  Er is eventueel recht vanaf de eerste dag van de maand na de laatste 
inschrijving + september en oktober 2009.  Als dat het geval is, moet de 
zomervakantie niet meer getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht 
op nieuw te onderzoeken. 
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Nr Geval Aantal attesten   Opgenomen 

studiepunten  
Voor welke periodes is er recht is op kinderbijslag als student, onverminderd de 
toepassing van artikel 48 KBW en onverminderd de toepassing van de 240 uren-

norm in geval van arbeidsprestaties? 
     
9 
 

01/09/2009  
inschrijving 
60 studiepunten en 
01/10/2009 
uitschrijving 
0 studiepunten 
 

2 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 

0 studiepunten 
opgenomen 

Recht in september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (ingeschreven voor 60 
studiepunten).  De zomervakantie moet niet getoetst worden aan de 240-uren-per-
kwartaal-norm. In geval van inschrijving voor minstens 27 studiepunten later in het 
academiejaar, na 30/11/2009, is er recht vanaf de eerste dag van de maand na die van 
die latere inschrijving. 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving code 2 en 
15/10/2009  
wijziging 
0 studiepunten en 
15/10/2009 
uitschrijving 
0 studiepunten 

3 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
2 voor 10/2009 

0 studiepunten 
opgenomen 

Provisionele betaling voor september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (code 
2).  Op basis van het 2e attest (ingeschreven voor 0 studiepunten) dienen de maanden 
september en oktober te worden teruggevorderd, als AdministrativeDate 01/09/2009 
is.  De zomervakantie moet opnieuw getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-
norm.  In geval van inschrijving voor minstens 27 studiepunten later in het 
academiejaar , na 30/11/2009, is er recht vanaf de eerste dag van de maand na die van 
die latere inschrijving + september en oktober 2009.  De zomervakantie moet niet 
meer getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht opnieuw te 
onderzoeken. 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving code 2 en 
15/10/2009  
wijziging 
15 studiepunten en 
15/10/2009 
uitschrijving 
0 studiepunten 

3 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
2 voor 10/2009 

0 studiepunten 
opgenomen 

Provisionele betaling voor september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (code 
2).  Op basis van het 2e attest (ingeschreven voor 15 studiepunten) dienen de 
maanden september en oktober te worden teruggevorderd, als AdministrativeDate 
01/09/2009 is.  De zomervakantie moet opnieuw getoetst worden aan de 240-uren-
per-kwartaal-norm.  Omdat geen studiepunten opgenomen zijn, kunnen bij nieuwe 
inschrijving later in het academiejaar, na 30/11/2009, de 15 studiepunten van het 
wijzigingsattest niet bij de studiepunten van de latere inschrijving geteld worden.  
Alleen op basis van een latere inschrijving van minstens 27 studiepunten kan een 
recht vastgesteld worden, dat zou ingaan op de eerste dag van de maand na die van 
die laatste inschrijving + september en oktober 2009.  De zomervakantie moet in dit 
geval niet meer getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht opnieuw 
te onderzoeken. 
 



Bijlage bij dienstbrief 997/69ter 

 
Nr Geval Aantal attesten   Opgenomen 

studiepunten  
Voor welke periodes is er recht is op kinderbijslag als student, onverminderd de 
toepassing van artikel 48 KBW en onverminderd de toepassing van de 240 uren-

norm in geval van arbeidsprestaties? 
     
12 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving 
15 studiepunten en 
15/10/2009 
uitschrijving 
0 studiepunten 

2 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 

0 studiepunten 
opgenomen 

Geen recht.  Zomervakantie te toetsen aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.  Omdat 
geen studiepunten opgenomen zijn, kunnen bij nieuwe inschrijving later in het 
academiejaar, na 30/11/2009, de 15 studiepunten van het wijzigingsattest niet bij de 
studiepunten van de latere inschrijving geteld worden.  Alleen op basis van een latere 
inschrijving van minstens 27 studiepunten kan een recht vastgesteld worden, dat zou 
ingaan op de eerste dag van de maand na die van die laatste inschrijving + september 
en oktober 2009.  De zomervakantie moet in dit geval niet meer getoetst worden aan 
de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht opnieuw te onderzoeken. 
  

13 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving  
60 studiepunten en 
15/10/2009 
uitschrijving 
50 studiepunten 
 

2 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 

50 studiepunten 
opgenomen 

Recht voor september en oktober 2009.  De zomervakantie moet niet getoetst worden 
aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.  In geval van inschrijving later in het 
academiejaar, na 30/11/2009, moeten de 50 opgenomen studiepunten bij de 
studiepunten van die latere inschrijving geteld worden.  Er is opnieuw recht vanaf de 
eerste dag van de maand na die van de laatste inschrijving. 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving code 2 en 
15/10/2009  
wijziging 
15 studiepunten en 
15/11/2009 
uitschrijving 
10 studiepunten 

3 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 en 
1 voor 11/2009 
 

10 studiepunten 
opgenomen 

Provisionele betaling voor september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (code 
2).  Op basis van het 2e attest (ingeschreven voor 15 studiepunten) dienen de 
maanden september en oktober te worden teruggevorderd, als AdministrativeDate 
01/09/2009 is.  De zomervakantie moet opnieuw getoetst worden aan de 240-uren-
per-kwartaal-norm.   
In geval van inschrijving later in het academiejaar, na 30/11/2009, moeten de 
10 opgenomen studiepunten (3e attest) bij de studiepunten van die latere inschrijving 
geteld worden.  Er is eventueel recht vanaf de eerste dag van de maand na die van die 
laatste inschrijving + september, oktober en november 2009.  De zomervakantie moet 
in dit geval niet meer getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht 
opnieuw te onderzoeken. 
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Nr Geval Aantal attesten   Opgenomen 

studiepunten  
Voor welke periodes is er recht is op kinderbijslag als student, onverminderd de 
toepassing van artikel 48 KBW en onverminderd de toepassing van de 240 uren-

norm in geval van arbeidsprestaties? 
     
15 
 
 
 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving code 2 en 
15/10/2009  
wijziging 
15 studiepunten en 
15/10/2009 
uitschrijving 
15 studiepunten  

3 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
2 voor 10/2009 

15 studiepunten 
opgenomen 

Provisionele betaling voor september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (code 
2).  Op basis van het 2e attest (ingeschreven voor 15 studiepunten) dienen de 
maanden september en oktober te worden teruggevorderd, als AdministrativeDate 
01/09/2009 is.  De zomervakantie moet opnieuw getoetst worden aan de 240-uren-
per-kwartaal-norm. 
In geval van inschrijving later in het academiejaar, na 30/11/2009, moeten de 
15 opgenomen studiepunten (3e attest) bij de studiepunten van die latere inschrijving 
geteld worden.  Er is recht vanaf de eerste dag van de maand na de laatste 
inschrijving + september en oktober 2009.  De zomervakantie moet in dit geval niet 
meer getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm – recht opnieuw te 
onderzoeken. 
 

16 
 
 
 
 

01/09/2009  
inschrijving 
60 studiepunten en  
15/10/2009  
annulering 

2 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 

 Recht in september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (Ingeschreven voor 
60 studiepunten).  Op basis van het 2e attest (annulering) dienen de maanden 
september en oktober te worden teruggevorderd. De zomervakantie moet opnieuw 
getoetst worden aan de 240-uren-per-kwartaal-norm.  In geval van inschrijving later 
in het academiejaar, na 30/11/2009, gaat het recht niet in bij het begin van het 
academiejaar. De eerste inschrijving wordt als niet bestaand beschouwd wegens de 
annulering.  
 

17 01/09/2009 
inschrijving 
30 studiepunten en 
15/10/2009  
wijziging 
15 studiepunten 

2 attesten: 
1 voor 09/2009 en 
1 voor 10/2009 

 Recht in september en oktober 2009 op basis van het 1e attest (ingeschreven voor 
30 studiepunten).  Die maanden moeten niet teruggevorderd worden (cf. CO 1354 
van 08/07/2005).  De zomervakantie moet niet opnieuw getoetst worden aan de 240-
uren-per-kwartaal-norm. 
 
 

 
 


