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Formulier P7-b (verklaring van de onderwijsinstelling) 
 

REGELING ACADEMIEJAAR 2005-2006 
 

Wijzigingen aan het formulier ingevolge het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005 
 

Oud formulier Nieuw formulier 
Rubriek 10 

Vraag 11 
Onderwijs van 15 les-uren 

gespreid over 6 halve dagen, 
gegeven voor 19 uur 

Rubriek 10 
Vraag 11 

Onderwijs van 17 les-uren1

Rubriek 
20 

Vraag 23 

 
Nihil 

Rubriek 
20 

Vraag 23 

De inkomensvoorwaarden gelden en niet de 
uurnorm (art. 3, 14 b, 15, alinea 2° en 3° KB van 

10 augustus 2005) 
De nieuwe vraag 23 betreft het deeltijds 

buitengewoon onderwijs waarvoor dit ook het 
geval is. 

Rubriek 
30 
 

Aparte vragen voor het 
muziekonderwijs 

Rubriek 
30 
 

Het muziekonderwijs wordt opgenomen onder het 
hoger onderwijs, het moet ingevuld worden bij 

rubriek 40 
Rubriek 

40 
Vraag 41- 44 

Onderwijs met een volledig 
studieprogramma en leerplan of 

dertien uren 

Rubriek 
40 

Vraag 41- 
44 

De vragen betreffen in principe de 
overgangsregeling (artikel 20 van het KB van 10 

augustus 2005). 
Voor academiejaar 2005-2006 bestaat er 

niettemin recht op kinderbijslag als één van de 
vragen met “ja” wordt beantwoord,  

Begindatum recht: zie vraag 61 
 

                                                 
1 Oude verklaringen mogen nog worden aangenomen voor het jaar 2005-2006 
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 Oud formulier  Nieuw formulier 
 

Vraag 45 
 

Nihil 
 

Vraag 45 
De vraag betreft de nieuwe voorwaarden: 

ingeschreven voor 27 studiepunten vóór 30 
november 

Als de vraag met “ja” wordt beantwoord, bestaat 
er recht op kinderbijslag 

voor academiejaar 2005-2006. 
Begindatum van het recht : volgens 

inschrijvingsdatum vermeld in de vraag 
Rubriek 

50 
Vraag 51 

De vraag betreft het volgen van 
buitengewoon onderwijs 

Rubriek 
50 

Vraag 51 

Vraag 23 prevaleert op vraag 51 
(regeling voor het deeltijds geldt ook voor het 

buitengewoon onderwijs) 
Rubriek 

60 
Vraag 61 

De vraag betreft het regelmatig 
volgen van het onderwijs sedert 
het begin van het academiejaar2 

Rubriek 
60 

Vraag 61 

De vraag betreft het regelmatig volgen van het 
onderwijs sedert het begin van het academiejaar3

Moet niet ingevuld zijn, wanneer vraag 45 wordt 
beantwoord. 

Vraag 62  Vraag in verband met de stages 
(Ja/neen?) 

Vraag 62 De vraag moet nu alleen beantwoord worden 
wanneer er bezoldigde stages zijn (artikel 3, 14, c 

en 15 van het KB van 10 augustus 2005. 
 

                                                 
2 De vraag speelt enkel een rol bij laattijdige inschrijving.  Heeft geen toegevoegde waarde bij inschrijving voor de aanvang van het academiejaar. 
3 De vraag speelt enkel een rol bij laattijdige inschrijving.  Heeft geen toegevoegde waarde bij inschrijving voor de aanvang van het academiejaar. 


