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De werkzoekende schoolverlater - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, KBW  
 
Overzicht van de vragen en antwoorden 
 

1. Een jongere schrijft zich op het einde van het schooljaar 2006/2007 op 28 juni 2007 in als 
werkzoekende.  Gelden de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007? 

 Om de gelijke behandeling van alle sociaal verzekerden te waarborgen, gelden de bepalingen 
van het nieuwe koninklijk besluit wanneer de toekenningsperiode start op 1 juli 2007 of 
erna, zelfs als de inschrijving om organisatorische redenen de laatste dagen van juni 2007 
plaatsvond. 

2. Hoe de begindatum van de toekenningsperiode vaststellen?  Wat is de precieze betekenis 
van de notie “nieuwe” studies in het koninklijk besluit? 

 Het nieuwe koninklijk besluit had niet de bedoeling de regels voor de vaststelling van de 
begindatum van de toekenningsperiode te wijzigen.  De bestaande praktijk wordt bevestigd.  
Ofwel volgt de inschrijving op het beëindigen van een school- of academiejaar.  In dat geval 
start de toekenningsperiode op 1 juli of 1 augustus naargelang de leeftijd van het kind.  
Ofwel volgt de inschrijving op de stopzetting van studies (of leertijd) in de loop van het 
schooljaar (of de leertijd).  In dat geval start de toekenningsperiode de dag volgend op die 
waarop de studies/leertijd werd(en) stopgezet1.  Op die manier blijft de coherentie met de 
vaststelling van de begindatum van de wachttijd in de werkloosheidsreglementering 
maximaal behouden. 

3. Op basis van welke gegevens dient de begindatum van de toekenningsperiode vastgesteld 
te worden wanneer de jongere zich inschrijft na een 2e zittijd? 

 De begindatum van de toekenningsperiode wordt in eerste instantie vastgesteld op basis van 
de inschrijvingsdatum als werkzoekende (D043) en de verklaring op het formulier P7 (of 
D062).  Zo nodig wordt die begindatum aangepast aan het antwoord op vraag 2 van het 
formulier P20. 

4. Een student schrijft zich in september 2006 in voor master in de Kinesitherapie  
(12 studiepunten) en hoger onderwijs vertaalkunde (18 studiepunten).  Hij heeft recht op 
kinderbijslag voor het hele academiejaar 2006-2007 wegens 30 studiepunten.  Op 
2 februari 2007 is hij afgestudeerd als master in de Kinesitherapie.  Hij blijft verder recht 
openen als student tot het einde van het schooljaar 2006/2007.  In de loop van mei 2007 
schrijft hij zich in als werkzoekende.  Einde juni 2007 beëindigt hij zijn schooljaar 
vertaalkunde.  Vanaf welke datum begint zijn toekenningsperiode te lopen? 

 De student heeft tot het einde van het academiejaar 2006/2007 de hoedanigheid van student.  
Bijgevolg begint zijn toekenningsperiode te lopen vanaf 1 augustus 2007. 

                                                 
1 Onverminderd de richtlijnen gegeven met CO 1303 van 24 december 2006 m.b.t. de begindatum van de 
toekenningsperiode wanneer de jongere zich inschrijft in het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
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5. Een jongere zet zijn studies stop op 31 januari.  Gedurende het tweede semester (februari 
tot en met juni) volgt hij 12 uren les per week in het tweedekansonderwijs.  In juli schrijft 
hij zich in als werkzoekende.  Wanneer begint de toekenningsperiode te lopen? 

 De toekenningsperiode van 180 of 270 kalenderdagen begint te lopen hetzij op 1 juli of 
1 augustus na het laatste school- of academiejaar, hetzij onmiddellijk na het beëindigen van 
studies, een leertijd, een vorming of een stage die recht geven op kinderbijslag.  In het 
concrete geval begint de toekenningsperiode dus te lopen vanaf 1 februari. 

6. Een meerderjarige jongere volgt een opleiding tot ondernemingshoofd tot 30 juni 2007.  
Tijdens die opleiding liet hij zich op 1 maart 2007 al inschrijven als werkzoekende, 
waardoor hij vanaf 1 december 2007 een wachtuitkering ontvangt.  Wanneer begint hier 
de toekenningsperiode te lopen?  Kan de kinderbijslag gecumuleerd worden met de 
wachtuitkering? 

 Tot 30 juni 2007 volgt de jongere een opleiding die recht heeft op kinderbijslag.  Aangezien 
de jongere ouder is dan 18 jaar op de datum van inschrijving als werkzoekende begint de 
toekenningsperiode vanaf 1 augustus 2007 voor 270 kalenderdagen, dus tot einde april 2008.  
Van december 2007 tot 30 april 2008 kan de kinderbijslag betaald worden als het bruto-
inkomen (met inbegrip van de wachtuitkering) niet hoger ligt dan het toegelaten 
maximumbedrag. 

7. Hoe moet het dossier behandeld worden als het fonds een uitschrijvingsbericht ontvangt?2 

 Bij de ontvangst van een uitschrijvingsbericht gaat de dossierbeheerder met een formulier 
P20 na of de jongere nog voldoet aan de andere toekenningsvoorwaarden.  In afwachting van 
het antwoord wordt de kinderbijslag nog doorbetaald tot het einde van de volgende maand, 
naar analogie met artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 juni 1989 betreffende de 
provisionele betalingen.  Blijft het antwoord uit dan volgt na een maand een herinnering.  
Als de betrokkene niet reageert op de herinnering, worden de betalingen geschorst.  De 
verdere afhandeling van het dossier gebeurt dan volgens de richtlijnen gegeven met de CO 
1371 van 15 januari 2008, Topic 7, niet-terugzenden van controleformulieren. 
Voorbeeld.  Het kinderbijslagfonds ontvangt op 10 december 2007 een uitschrijvingsbericht.  
In afwachting van het antwoord dient de kinderbijslag nog provisioneel doorbetaald te 
worden tot 31 januari 2008.  Desgevallend wordt een herinnering verstuurd op 10 januari 
2008. 

                                                 
2 Deze richtlijn geldt enkel voor zover de betrokkene het formulier P20 nog niet uit eigen beweging heeft 
teruggezonden, en er nog geen verzending van een formulier P20 gebeurde n. a.v. de verwerking van de RIP-
gegevens (cfr. CO 1371 van 15 januari 2008). 
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8. De dossierbeheerder ontving een uitschrijvingsbericht en verstuurde een formulier P20.  
Daaruit blijkt dat de werkzoekende ziek is.  Moet hij onmiddellijk een doktersattest 
vragen? Worden de betalingen in afwachting van de herinschrijving na de ziekte in 
beraad gehouden om debetten te vermijden? 

 Op het formulier P20 is voorzien dat de jongere de ziekte bewijst met een doktersattest.  
Indien hij dat doet, dienen de betalingen te worden voortgezet.  Op het formulier P20 wordt 
de aandacht van de betrokkene gevestigd op het feit dat hij zich na de ziekte onmiddellijk 
moet laten inschrijven als werkzoekende. (vraag 7)  Aan de werkgroep formulieren wordt 
voorgesteld om op het infoblad te vermelden dat de onmiddellijke (her)inschrijving na de 
ziekte absoluut noodzakelijk is om het recht voor de ziekteperiode te kunnen valideren.  De 
standaardprocedure voorziet niet om de ziekte na zes maanden door de dokter aangeduid 
door de FOD Sociale Zekerheid te laten bevestigen. 

9. Hoe moet de dossierbeheerder concreet tewerk gaan als de jongere zich wegens ziekte op 
het normale inschrijvingstijdstip niet kan laten inschrijven als werkzoekende? 

 In die omstandigheden dient de dossierbeheerder het gezin uitgebreid te informeren over de 
nieuwe reglementering met de vraag op het formulier P20 vraag 7 te beantwoorden en het 
formulier samen een doktersattest op te sturen.  Uiteraard wordt daarbij uitgelegd dat het 
doorsturen van een dergelijk ziekteattest het engagement inhoudt dat de jongere zich na de 
ziekte onmiddellijk zal laten inschrijven als werkzoekende.  Bij ontvangst van deze 
bewijzen kunnen de betalingen voor de ziekteperiode worden aangevat. 

10. Is de verlenging van de toekenningsperiode wegens ziekte in de tijd beperkt?  Hoelang 
moet het dossier worden opgevolgd wanneer de ziekte nog voortduurt als de jongere de 
leeftijd van 25 jaar bereikt? 

 De verlenging van de toekenningsperiode wegens ziekte is niet in de tijd beperkt.  Wanneer 
de jongere de leeftijd van 25 jaar bereikt, eindigt het recht op kinderbijslag.  Om de betaalde 
kinderbijslag voor de ziekteperiode tot 25 jaar te kunnen valideren, dient het dossier binnen 
de perken van de verjaring te worden opgevolgd tot na de ziekte.  Stel dat er na de ziekte 
geen (her)inschrijving volgt, dan dient de onverschuldigd betaalde kinderbijslag voor de 
ziekteperiode te worden teruggevorderd. 

11. Hoe wordt de toekenningsperiode berekend als de jongere na zich na einde van de 
ziekte binnen de vijf werkdagen inschrijft als werkzoekende? Tellen de dagen tussen 
het einde van de ziekte en de inschrijving mee? 

 Wanneer de jongere zich binnen vijf werkdagen (de zaterdagen, zondagen en feestdagen 
worden in mindering gebracht) (opnieuw) laat inschrijven als werkzoekende dient men er 
vanuit te gaan dat er geen onderbreking is in de toekenningsperiode.  De toekenningsperiode 
loopt door tussen de ziekte en de (her)inschrijving. 

Voorbeeld.  Een kind ouder dan 18 jaar laat zich op 1 augustus 2007 inschrijven als 
werkzoekende na het beëindigen van zijn studies.  De schoolverlater is ziek van 10 oktober 
2007 tot 25 november 2007.  De herinschrijving volgt op 30 november 2007, dus binnen vijf 
werkdagen na het einde van de ziekte.  De toekenningsperiode loopt vanaf 1 augustus 2007 
voor 270 dagen (tot 26 april 2008), verlengd met 47 ziektedagen.  De einddatum van 
toekenningsperiode valt op 12 juni 2008. 
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12. Gelden de bepalingen van het koninklijk besluit  als de jongere zich op het normale 
tijdstip niet heeft laten inschrijven als werkzoekende en pas later ziek is geworden? 

 De nieuwe regeling geldt als de jongere zich wegens ziekte op het normale tijdstip niet kon 
laten inschrijven als werkzoekende.  De vijfdagenregel die geldt voor de tijdige 
herinschrijving mag naar analogie worden toegepast. 

Voorbeelden. 
Een kind ouder dan 18 jaar beëindigt zijn studies op 30 juni 2007.  Er volgt geen 
inschrijving als werkzoekende op 1 augustus 2007.  De schoolverlater is ziek van 5 augustus 
2007 tot 30 januari 2008 en schrijft zich op 31 januari 2008 in als werkzoekende.  De ziekte 
begint binnen 5 werkdagen na 1 augustus 2007.  Dus  loopt de toekenningsperiode vanaf 
1 augustus 2007 voor 270 dagen (tot 26 april 2008), verlengd met de ziekteperiode van 
5 augustus 2007 tot 30 januari 2008. 

Een kind ouder dan 18 jaar beëindigt zijn studies op 30 juni 2007.  Er volgt geen 
inschrijving als werkzoekende op 1 augustus 2007.  De schoolverlater is ziek van 
1 november 2007 tot 30 januari 2008 en schrijft zich op 31 januari 2008 in als 
werkzoekende.  De begindatum van de ziekte valt niet binnen 5 werkdagen na 1 augustus 
2007.  Bijgevolg zijn de nieuwe bepalingen niet toepasselijk.  De theoretische 
toekenningsperiode loopt van 1 augustus 2007 tot 26 april 2008.  De toekenningsperiode 
wordt niet verlengd.  Gelet op de laattijdige inschrijving en artikel 48 KBW kan de 
kinderbijslag van 1 februari 2008 tot 30 april 2008 betaald worden.  De formule waarvan 
sprake is in MO 593 is niet langer van toepassing. 

13. Wat zijn de gevolgen als de herinschrijving niet binnen 5 werkdagen na het einde van de 
ziekte volgt? Concreet over welke periode kan dan kinderbijslag betaald worden? 
Concreet, een kind ouder dan 18 jaar schrijft zich op 15 juli 2007 in als werkzoekende.  
Een uitschrijving volgt op 15 januari 2008.  Het kind was ziek van 15 januari 2008 tot 15 
maart 2008.  De herinschrijving gebeurt op 27 maart 2008.   

 Aangezien de jongere zich aansluitend aan de ziekteperiode niet opnieuw heeft laten 
inschrijven als werkzoekende, wordt de toekenningsperiode niet verlengd.  Deze te late 
herinschrijving neemt niet weg dat er kinderbijslag kan worden betaald van 1 augustus 2007 
tot 30 april 2008 op basis van de algemene regel vervat in artikel 1, KB 12 augustus 1985. 
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14. Hoe moet het kinderbijslagfonds de toekenningsperiode vaststellen als de jongere na het 
einde van de eerste ziekteperiode binnen vijf werkdagen opnieuw ziek wordt en zich 
onmiddellijk na die tweede ziekteperiode laat herinschrijven als werkzoekende? 

 De vijfdagenregel mag in die omstandigheden naar analogie worden toegepast.  Dit betekent 
concreet dat het recht onder de algemene voorwaarden kan worden vastgesteld voor beide 
ziekteperiodes, op voorwaarde dat de herinschrijving binnen vijf werkdagen na de 
einddatum van de tweede ziekteperiode volgt. 
Voorbeeld. 

De schoolverlater laat zich op 1 augustus 2007 inschrijven als werkzoekende.  Er volgt een 
uitschrijving wegens ziekte.  De doktersattesten bewijzen de ziekteperiodes van 1 november 
2007 tot 31 december 2007 en van 5 januari 2007 tot 30 juni 2008.  Op 1 juli 2008 laat de 
jongere zich opnieuw inschrijven als werkzoekende. 
De toekenningsperiode loopt van 1 augustus 2007 tot 26 april 2008, verlengd met de twee 
ziekteperiodes. 

15. De bepalingen van het nieuw koninklijk besluit zijn van toepassing op de inschrijvingen 
vanaf 1 juli 2007.  Hoe moeten de nieuwe voorschriften worden toegepast wanneer de 
ziekteperiode deels voor en deels na 1 juli 2007 valt?  Hoe dient de rechtsvaststelling te 
gebeuren in de volgende situatie.  Een jongere beëindigt zijn studies op 30 juni 2006 en 
schrijft zich pas in als werkzoekende op 17 oktober 2007.  Hij bezorgt zijn 
kinderbijslagfonds een dokterattest dat aantoont dat hij ziek was van 1 augustus 2006 tot 
16 oktober 2007.  Vanaf welke datum heeft de jongere recht op kinderbijslag? 

 De nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2007 op de inschrijvingen vanaf 1 juli 
2007, wat hier het geval is.  De inschrijving als werkzoekende gebeurde binnen vijf 
werkdagen na het einde van de ziekte.  In toepassing van artikel 48, vijfde lid, KBW kan de 
kinderbijslag worden toegekend vanaf 1 juli 2007 (nieuw voordeel) tot 16 oktober 2007 
evenals voor de toekenningsperiode van 270 kalenderdagen vanaf 17 oktober 2007. 

16. Een schoolverlater, ouder dan 18 jaar beëindigt zijn studies op 30 juni 2007 en schrijft 
zich op 1 augustus 2007 in als werkzoekende.  Van 1 december 2007 tot 31 december 2007 
is hij ziek. Aansluitend daarop laat hij zich opnieuw inschrijven als werkzoekende.  Voor 
welke periode bestaat er recht op kinderbijslag? 

 Er bestaat recht op kinderbijslag zowel tijdens de ziekteperiode als tijdens de periode 
waarmee de wachttijd als gevolg van ziekte wordt verlengd.  De kinderbijslag kan dus 
ononderbroken betaald worden van 1 augustus 2007 tot 31 mei 2008. 

17 Hoe dient het kinderbijslagfonds te reageren wanneer de werkzoekende zich na 
ziekteperiode niet aansluitend (opnieuw) laat inschrijven omdat hij onmiddellijk is 
beginnen te werken of overleden is? 

 Bij gebrek aan (her)inschrijving na de ziekte bestaat er geen recht op kinderbijslag voor de 
ziekteperiode of wordt de normale wachttijd niet verlengd.  Het afzien van de 
terugvordering van onterecht betaalde kinderbijslag is mogelijk volgens de richtlijnen 
gegeven bij CO 1346 van 15 december 2003. 
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18. Hoe dient een kinderbijslagfonds het recht op kinderbijslag vast te stellen wanneer de 
schoolverlater ononderbroken ingeschreven was als werkzoekende vanaf 1 augustus 
2007, maar op het formulier P20 verklaart dat hij ziek was van 1 januari 2008 tot 
29 februari 2008? 

 Indien de ziekte niet resulteerde in een uitschrijving als werkzoekende, heeft ze geen 
invloed op het recht als werkzoekende schoolverlater.  Dus loopt de toekenningsperiode van 
1 augustus 2007 tot 26 april 2008.  Blijkt echter uit de flux D045 en de ondervraging van de 
RVA dat de wachttijd werd geschorst en verlengd wegens ziekte, dan kan ook de 
toekenningsperiode in de kinderbijslagregeling verlengd worden met de ziekteperiode.  In 
dat geval kan de kinderbijslag tot 30 juni 2008 betaald worden. 

19. Hoe moeten de kinderbijslagfondsen de verkorting van de wachttijd vaststellen?  Hoe 
kunnen zij in dat verband debetten vermijden? 

 De verkorting van de toekenningsperiode gebeurt enkel als de wachttijd werd verkort 
(fluxbericht A015/D045).  Dus wanneer de jongere geen aanvraag om wachtuitkering 
indiende, wordt de toekenningsperiode niet ingekort.   Het infoblad van het formulier P20 
bevat informatie over de mogelijkheid tot de verkorting van de wachttijd.  Op het formulier 
P20 wordt aan de betrokkene gevraagd zijn kinderbijslagfonds te verwittigen wanneer de 
werkzoekende schoolverlater een aanvraag om wachtuitkeringen indient (vraag 9).  Als hij 
dat doet, kan het fonds de betalingen schorsen in afwachting van de beslissing van de RVA.  
Wanneer uit het fluxbericht D045 blijkt dat de jongere binnen de drie maanden vóór het 
einde van de normale wachttijd recht heeft op een wachtuitkering, mag tot bewijs van het 
tegendeel worden aanvaard dat wachttijd werd verkort. 

20. Hoe dient de dossierbeheerder het recht op kinderbijslag vast te stellen voor de 
ziekteperiode van 1 augustus 2007 tot 31 december 2007 (inschrijving op 5 januari 2008), 
gestaafd met een doktersattest wanneer hij voor de schoolverlater voor het 4e kwartaal 
2007 een DMFA-bericht heeft ontvangen? 

 Volgens CO 1371 van 15 januari 2008 dienen vanaf 1 januari 2008 alle fluxen te worden 
verwerkt bij de rechtsvaststelling voor de werkzoekende schoolverlaters  De ziekte van de 
schoolverlater wordt vastgesteld op basis van een doktersattest.  Tijdens de 
toekenningsperiode dient bij de beoordeling van de inkomensvoorwaarde met alle 
beroepsinkomsten en sociale uitkeringen rekening te worden gehouden, dus ook met de 
inkomsten uit de tewerkstelling van de schoolverlater.  

21. Bestaat de mogelijkheid dat de onontbeerlijke gegevens over de periodes die door de RVA 
niet in aanmerking zijn genomen voor de wachttijd geïntegreerd worden in de flux 
A015(D045)? 

 De Rijksdienst zal deze mogelijkheid onderzoeken.  Momenteel dienen de ontbrekende 
gegevens per brief opgevraagd te worden bij de RVA.  Als bijlage 2 gaat een standaardbrief 
daarvoor. 
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22 Naar aanleiding van de ontvangst van een fluxbericht D045 wordt een verkorting van de 
wachttijd vastgesteld, maar op het formulier P20 wordt geen tewerkstelling tijdens de 
(verkorte) wachttijd verklaard.  Moet in die omstandigheden een nader onderzoek naar de 
tewerkstelling in de toekenningsperiode worden ingesteld? 

 Aangezien de verkorting van de wachttijd het gevolg is van tewerkstelling vóór de 
wachttijd, is geen extra verificatie van het inkomen nodig.  De voorziene verwerking van de 
fluxen (cfr. CO 1371 van 15 januari 2008) samen met de verklaring op het formulier P20 
volstaan. 

23. Het fonds ontvangt aan het einde van de wachttijd geen fluxbericht D045, maar uit de 
gegevens in het dossier blijkt dat de schoolverlater tijdens zijn studies gewerkt heeft. 
Moeten de kinderbijslagfondsen in die omstandigheden de mogelijke verkorting van de 
wachttijd onderzoeken? 

 De toekenningsperiode van 180 of 270 kalenderdagen wordt enkel verkort als de wachttijd 
eveneens werd verkort.  Omgekeerd, geen verkorting van de wachttijd, betekent ook geen 
verkorting van de toekenningsperiode.  In de gegeven omstandigheden geldt dus een 
toekenningsperiode van 180 of 270 kalenderdagen. 

24. Uit het fluxbericht D045 blijkt dat de RVA de wachttijd heeft verlengd.  Hoe dienen de 
kinderbijslagfondsen na te gaan of deze verlenging gevolgen heeft op het recht op 
kinderbijslag voor de voorbije toekenningsperiode? 

 Wanneer uit het fluxbericht A015/D045 blijkt dat de RVA de wachttijd om een andere reden 
dan gekende ziekte of tewerkstelling met studentenovereenkomst heeft geschorst, dient het 
kinderbijslagfonds de reden daarvoor aan de RVA te vragen.  Enkel de schorsing in de zin 
van artikel 51, §1, tweede lid, 3° van dat Werkloosheidsbesluit brengt het verlies van het 
recht op kinderbijslag voor de desbetreffende periode mee.  De eind- en begindatum van het 
recht worden vastgesteld volgens artikel 48 KBW.  Schorsingen op basis van een andere 
rechtsgrond (bijvoorbeeld wegens verblijf in het buitenland)3 hebben geen invloed op het 
recht op kinderbijslag voor de voorbije toekenningsperiode.   

25. Welke socio-professionele fluxen dienen systematisch te worden verwerkt bij de 
vaststelling van het recht voor werkzoekende schoolverlaters? 

 Voor het jaar 2007 gelden de regels meegedeeld bij CO 1366 van 16 februari 2007.  De 
fluxen D043 en D045 dienen systematisch te worden verwerkt.  De verlenging van de 
wachttijd wegens studentenarbeid dient te worden vastgesteld op basis van de DMFA-
berichten voor het derde kwartaal (cfr. dienstbrief 997/63bis van 15 juni 2007).  Vanaf 
1 januari 2008 dient een kinderbijslagfonds bij ontvangst van RIP- en DMFA-gegevens een 
nieuw onderzoek naar het recht op kinderbijslag tijdens de wachttijd uit te voeren.  Ook de 
andere fluxen moeten verwerkt worden. 
Wordt het formulier P20 aan het einde van de wachttijd niet teruggestuurd, dan geldt de 
procedure toegelicht onder Topic 7 (ontbrekende formulieren) van de omzendbrief CO 1371 
van 15 januari 2008.  

                                                 
3 Op voorwaarde dat het gaat om een land binnen de Europese Economische Ruimte of een land waarmee België 
een bilateraal verdrag heeft gesloten.  Anders dient een individuele afwijking in de zin van artikel 52 KBW te 
worden aangevraagd. 
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26. Waarom moet de integratie in het kadaster behouden worden tot het einde van de 
wachttijd? 

 Zowel de fluxberichten D043 als D045, worden gerouteerd op basis van de datum die negen 
maanden vóór de datum van de gebeurtenis gelegen is.  Bijgevolg mag - in tegenstelling tot 
wat in de circulaire CO 1369 wordt vooropgesteld - de integratie in het Kadaster worden 
afgesloten als het kinderbijslagfonds een wachttijdoverschrijdend beletsel vaststelt, waarbij 
de procedure uiteengezet in de dienstbrief 999/c.120 van 4 december 2001 dient te worden 
in acht genomen.   

27. Uit het fluxbericht D045 blijkt dat de jongere een wachtuitkering ontvangt sinds einde 
april 2008.  Op het formulier P20 is echter het brutobedrag van de wachtuitkering voor 
april 2008 niet vermeld.  Dient het kinderbijslagfonds het formulier P20 te laten 
vervolledigen alvorens het recht voor die maand vast te stellen of de betaling ervan te 
valideren? 

 Als de wachtuitkering niet moet worden samengeteld met een ander inkomen (bijvoorbeeld 
uit een tewerkstelling die in de laatste maand van de toekenningsperiode eindigt), mag op 
basis van de bedragen van de wachtuitkering die op de website van de RVA terug te vinden 
zijn, het recht op kinderbijslag voor de maand april 2008 vastgesteld worden. 

28 De schoolverlater laat zich op 1 augustus 2007 inschrijven als werkzoekende.  Op 
15 september 2007 ontvangt het kinderbijslagfonds een uitschrijvingsbericht.  Uit het 
formulier P20 blijkt dat de jongere opnieuw onderwijs is gaan volgen. Behoudt de jongere 
van 1 oktober 2007 tot 30 april 2008 de dubbele hoedanigheid van student en 
werkzoekende schoolverlater?  Geldt de dubbele hoedanigheid ook wanneer uit de flux 
D062 blijkt dat de jongere, die ingeschreven blijft als werkzoekende opnieuw is gaan 
studeren? 

 Wanneer de schoolverlater door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 
uitgeschreven wordt als werkzoekende en uit nader onderzoek blijkt dat de jongere studies 
heeft hervat, verkrijgt de jongere vanaf de begindatum van de hervatting van de studies 
opnieuw de hoedanigheid van student en verliest hij zijn hoedanigheid van werkzoekende 
(geen dubbele hoedanigheid). 
Hervat de jongere de studies, maar blijft hij daarnaast ingeschreven als werkzoekende (geen 
uitschrijving), dan heeft de jongere vanaf de datum van de hervatting van de studies tot de 
einddatum van de toekenningsperiode van 180 of 270 kalenderdagen, wel de dubbele 
hoedanigheid van student en werkzoekende schoolverlater. 

29. De jongere heeft bij zijn inschrijving als werkzoekende na het beëindigen van zijn studies 
onmiddellijk recht op een wachtuitkering.  Kan in die omstandigheden toch nog 
gedurende 270 kalenderdagen kinderbijslag betaald worden omdat het brutobedrag van 
de wachtuitkering lager ligt dan het toepasselijke grensbedrag? 

 De jongere moet volgens de gegevens uit de authentieke bron (RVA) klaarblijkelijk geen 
wachttijd meer doorlopen.  Deze situatie valt niet onder de toepassing van artikel 62, §5 
KBW.  Bijgevolg ontstaat er in het concrete geval geen recht op kinderbijslag als 
werkzoekende schoolverlater. 

---------------------------------- 

 


