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Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 
augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot 
uitvoering van artikel 62, § 5, KBW. 
 
 
A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende 
 
Het kind moet zijn studies, leertijd, vorming of stage om te worden benoemd in een ambt 
hebben beëindigd (artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 17 augustus 2007). 
 
Als een student zich inschrijft als werkzoekende, bijvoorbeeld op 10 april 2010, maar zijn 
studies voortzet tot juni 2010, begint de periode van 180 of 270 dagen pas te lopen vanaf 1 
juli of 1 augustus 2010 (naar gelang hij al 18 jaar is of niet op 10 april 2010) want op datum 
van zijn inschrijving heeft hij zijn studies nog niet beëindigd. 
 
De toekenningsperiode als jonge werkzoekende van een rechtgevend kind met een tweede 
zittijd begint ook pas te lopen vanaf de dag na de tweede zittijd (= laatste examen van de 
betrokken student en niet het laatste examen van de zittijd georganiseerd door de 
onderwijsinstelling). 
Als een student met een tweede zittijd (zijn laatste examen op 6 september 2010) zich 
inschrijft in augustus 2010 begint de wachttijd op 7 september 2010. 
 
 
B. Verduidelijkingen over de samenloop van kinderbijslag en werkloosheidsuitkeringen 
 
Om kinderbijslag te krijgen tijdens de wachttijd volstaat het dat de jonge schoolverlater is 
ingeschreven als werkzoekende. De werkloosheidsuitkeringen vormen geen beletsel voor de 
toekenning van kinderbijslag voor zover het bedrag van die vergoeding, eventueel samen met 
andere inkomsten, het toegelaten bedrag niet overschrijdt. 
 
Als de student uit het voorbeeld hierboven zich bijvoorbeeld op 10 april 2010 inschrijft als 
werkzoekende maar zijn studies voortzet tot juni 2010, begint de periode van 180 of 270 
dagen pas te lopen vanaf 1 juli of 1 augustus 2010 (naar gelang hij al 18 jaar is of niet op 10 
april 2010) want op datum van zijn inschrijving heeft hij zijn studies nog niet beëindigd. 
Als de jonge werkzoekende (die ouder was dan 18 op datum van zijn inschrijving) vervolgens 
uitkeringen ontvangt vanaf januari 2011 kan hij echter kinderbijslag ontvangen op basis van 
artikel 62, § 5, KBW tot 30 april 2011, voor zover zijn werkloosheidsuitkeringen het 
toegelaten bedrag niet overschrijden. 
 
Op basis van ditzelfde principe mag de kinderbijslag toegekend worden tijdens de hele 
toekenningsperiode, ongeacht of het kind onmiddellijk na zijn inschrijving of niet wordt 
vergoed, voor zover de inkomsten het toegelaten bedrag niet overschrijden. Voorbeeld 29 uit 
bijlage 1 van de dienstbrief 996/82 is dan ook aangepast. De oplossing die in dit voorbeeld 
wordt gegeven is namelijk in strijd met de hiervoor gedefinieerde bepaling. 
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C. Verduidelijkingen over de weerslag van de schrapping als werkzoekende 
 
Om kinderbijslag te krijgen als jonge werkzoekende moet het kind zich inschrijven als 
werkzoekende en mag hij niet werkloos zijn wegens omstandigheden die afhangen van zijn 
wil in de zin van artikel 51, § 1, alinea 2, 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering; hij mag namelijk geen passende betrekking 
hebben geweigerd of zonder voldoende wettiging hebben geweigerd zich aan te bieden bij een 
werkgever na een uitnodiging van de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. 
 
Uit deze bepaling vloeit voort: 
 
1°) dat het volstaat dat het kind zich inschrijft als werkzoekende om hem een periode van 180 
of 270 dagen toe te kennen als alle andere voorwaarden van artikel 62, § 5, KBW vervuld 
zijn, 
 
en 
 
2°) dat naast de schrapping ten gevolge van een weigering van de jongere van een passende 
betrekking of een weigering zonder voldoende wettiging van de student om zich aan te bieden 
bij een werkgever de schrapping van ambtswege1 door een gewestelijke dienst voor 
arbeidsbemiddeling geen einde maakt aan de wachttijd. Tijdens deze wachttijd kan het kind 
kinderbijslag krijgen op basis van artikel 62, § 5, KBW, voor zover het bedrag van zijn 
inkomsten het toegelaten bedrag niet overschrijdt. 
Als de jonge werkzoekende daarom geschrapt wordt voor een andere reden dan die bepaald in 
artikel 51, § 1, alinea 2, 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, bijvoorbeeld omdat hij studies hervat, begint te werken, in het 
buitenland2 verblijft, gedetineerd is…, wordt de kinderbijslag hem toegekend gedurende de 
hele wachttijd als hij aan de inkomstenvoorwaarden voldoet. 
 
Op basis van diezelfde regel moet voorbeeld 28 van bijlage 1 bij de dienstbrief 996/82 dan 
ook aangepast worden. Dit voorbeeld betreft namelijk het geval waar de jongere, 
ingeschreven als werkzoekende, studies hervat. 
 
In tegenstelling tot de oplossing gegeven in dit voorbeeld verliest de jongere, als hij geschrapt 
wordt als werkzoekende door de GDAB, niet de hoedanigheid van werkzoekende. 
Daardoor heeft hij de dubbele hoedanigheid van werkzoekende en van student vanaf het 
hervatten van de studies tot de datum van het einde van de toekenningsperiode van 180 of 270 
kalenderdagen. 
De oplossing hierboven is uiteraard dezelfde wanneer de jongere die studies hervat niet wordt 
geschrapt als werkzoekende door de GDAB. 
 
De als werkzoekende ingeschreven jongere die studies volgt of herbegint die voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 62, § 3, KBW zal ook een nieuwe wachttijd krijgen. 
 
 

                                                 
1 Zie echter punt D, verduidelijking over de schrapping wegens ziekte. 
2 Op voorwaarde dat het een land betreft in de Europese Economische Ruimte of een land waarmee België een 
bilateraal akkoord heeft afgesloten. In het andere geval is een afwijking van artikel 52, KBW vereist. In dat 
laatste geval wordt het recht op kinderbijslag stopgezet als de afwijking niet wordt toegekend. 
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D. Herinnering betreffende de ziekte van het kind bij het begin van de wachttijd of 
tijdens de wachttijd 
 
De ziekte van het kind tijdens of vóór het begin van de wachttijd kan leiden tot de toekenning 
van kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden. 
 
1) Het kind was verhinderd om zich in te schrijven wegens ziekte 
 
1.1.) Het kind was ziek bij het begin van de toekenningsperiode 
 
Als de ziekte zich voordeed op het moment dat de toekenningsperiode had moeten beginnen, 
of, meer bepaald, binnen de vijf werkdagen na het begin van de toekenningsperiode waardoor 
het kind zich niet kon inschrijven als werkzoekende en als het kind zich vervolgens inschrijft 
binnen de vijf werkdagen na het einde van de ziekte, begint de periode van 270 dagen te lopen 
vanaf de dag na de beëindiging van zijn ziekte. Tijdens de periode van ziekte kan het kind 
bovendien kinderbijslag krijgen. 
 
1.2.) Het kind was niet ziek bij het begin van de toekenningsperiode 
 
Als de ziekte zich niet voordeed op het moment dat de toekenningsperiode had moeten 
beginnen, of, meer bepaald, binnen de vijf werkdagen na het begin van de toekenningsperiode 
en het zich pas inschrijft als werkzoekende op het einde van zijn ziekte, kan het kind geen 
kinderbijslag krijgen tijdens zijn ziekteperiode en wordt zijn toekenningsperiode niet 
uitgesteld. Hij kan echter kinderbijslag krijgen op basis van artikel 62, § 5, KBW voor de 
resterende toekenningsperiode. 
 
Als de ziekte van het kind begint op 10 augustus en het kind zich pas op 1 november inschrijft 
als werkzoekende (na zijn ziekte) begint de toekenningsperiode nog altijd te lopen vanaf 1 
augustus. Het kind zal dus kinderbijslag krijgen vanaf 1 december (uitwerking van artikel 48, 
KBW) tot 30 april (einde van de toekenningsperiode). 
 
In dit geval wordt de inschrijving van het kind als werkzoekende beschouwd als een 
laattijdige inschrijving. 
 
2) Het kind is ziek tijdens de wachttijd: 
 
2.1.) Met de ziekteperiode wordt rekening gehouden door de RVA en om die reden wordt het 
kind door de GDAB geschrapt. 
 
2.1.1.) het kind schrijft zich in binnen de vijf werkdagen na het einde van zijn ziekte 
 
De ziekteperiode kan in aanmerking genomen worden voor zover het kind zich weer inschrijft 
als werkzoekende binnen de vijf werkdagen na zijn ziekte. Onder die voorwaarden mag 
kinderbijslag worden toegekend gedurende de ziekteperiode en de wachttijd van 270 dagen 
wordt verlengd naar rato van het aantal ziektedagen. Als de toekenningsperiode begint op 1 
augustus, het kind ziek wordt van 1 december tot 30 maart, het geschrapt wordt wegens ziekte 
en zich weer inschrijft binnen de vijf werkdagen, kan de kinderbijslag hem worden toegekend 
van 1 augustus tot 31 augustus van het volgende jaar. 
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2.1.2.) het kind schrijft zich niet in binnen de vijf werkdagen na het einde van zijn ziekte 
 
In dat geval wordt de toekenningsperiode niet verlengd. Als de toekenningsperiode begint op 
1 augustus, het kind ziek wordt van 1 december tot 30 maart, het geschrapt wordt wegens 
ziekte en zich niet weer inschrijft binnen de vijf werkdagen, kan de kinderbijslag hem worden 
toegekend van 1 augustus tot 30 april. 
 
2.2.) De ziekteperiode wordt niet in aanmerking genomen door de RVA maar het kind is niet 
geschrapt door de GDAB of tenminste niet om die reden tijdens de ziekteperiode. 
 
De toekenningsperiode wordt niet verlengd maar tijdens de ziekte kan de kinderbijslag 
worden toegekend. 
 
 
2.3.) De RVA houdt rekening met de ziekteperiode maar het kind is niet geschrapt door de 
GDAB. 
 
Als het kind ingeschreven blijft kan het zich per definitie niet opnieuw inschrijven. Als de 
RVA zijn wachttijd verlengt rekening houdend met de ziekteperiode, blijft de kinderbijslag in 
die gevallen verschuldigd tijdens de ziekteperiode en wordt de wachttijd verlengd met de 
periode waarin het kind geschorst was als werkzoekende wegens ziekte, conform de 
werkloosheidsreglementering. 
 
De ziekteperiode van de jonge schoolverlater wordt aangetoond door een attest van de 
behandelende arts. 
 
 
E. Voorbeelden: 
 
 

1. Een jonge student ouder dan 18 volgt lessen tot 30 juni 2010. Tijdens zijn studies schrijft 
hij zich in als werkzoekende op 15 maart 2010, zodat hij een wachtuitkering krijgt vanaf 1 
december 2010 (bedrag lager dan het toegelaten bedrag). Wanneer begint de wachttijd? 
Mag de kinderbijslag worden gecumuleerd met de wachtuitkering? 

 Tot 30 juni 2010 volgt de jongere lessen die recht geven op kinderbijslag. Aangezien hij 
ouder is dan 18 op het moment van de inschrijving als werkzoekende, begint de 
toekenningsperiode op 1 augustus 2010 voor 270 kalenderdagen, namelijk tot 30 april 2011. 

Van december 2010 tot 30 april 2011 mag de kinderbijslag betaald worden als het bruto 
inkomen (met inbegrip van de wachtuitkering) niet hoger is dan de toegelaten grens. Het 
fonds moet de RVA echter laten weten dat het kind zijn studies voortzette tot 30 juni 2010. 

Aangezien de toekenningsperiode maar begint in augustus 2010 heeft het kind niet de 
dubbele hoedanigheid (student + werkzoekende) van maart tot juli. 

Zie in dit verband voorbeeld 9 in de documentatie van de informatievergadering van juni 
2010. 
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2 Een jonge leerling verbreekt zijn leerovereenkomst op 27 november 2009. Hij behoudt zijn 
recht op kinderbijslag gedurende de drie volgende maanden omdat hij de lessen blijft 
volgen. Hij wordt ziek op 8 februari 2010 (tijdens de periode van drie maanden) tot 21 
september 2010. Hij schrijft zich in als werkzoekende op 22 september 2010. Wanneer 
begint de toekenningsperiode? 

 De toekenningsperiode begint op 28 november 2009 en eindigt op 23 augustus 2010 (zie 
informatienota 1990/17), maar aangezien het kind zich niet op tijd inschreef als 
werkzoekende na het verbreken van zijn leerovereenkomst en de ziekte zich niet voordeed 
binnen de vijf werkdagen na het begin van de toekenningsperiode, betaalt men niet na 
februari 2010 (einde recht als leerling). 

  

3 Een jonge leerling verbreekt zijn leerovereenkomst op 27 november 2009. Hij wordt ziek 
van 1 december 2009 tot 21 september 2010. Hij schrijft zich in als werkzoekende op 22 
september 2010. Wanneer begint de toekenningsperiode? 

 Aangezien het begin van de ziekte van het kind valt binnen de vijf werkdagen na het 
verbreken van zijn leerovereenkomst en hij is ingeschreven als werkzoekende binnen de vijf 
werkdagen na zijn ziekte, begint de toekenningsperiode van 270 dagen op 22 september 
2010. Verder kan hij kinderbijslag krijgen gedurende de hele ziekteperiode van 1 december 
2009 tot 21 september 2010 als de andere toekenningsvoorwaarden van artikel 62, § 5, KBW 
vervuld zijn, meer bepaald het niet overschrijden van de toegelaten inkomstengrens. 

4 Een jonge leerling schrijft zich in als werkzoekende op 1 juli 2008 terwijl hij nog altijd 
leerling is. Hij verbreekt zijn leerovereenkomst op 28 februari 2009 en schrijft zich weer in 
als werkzoekende op 14 april 2009. Hij krijgt werkloosheidsuitkeringen vanaf 16 juni 2009 
(bedrag lager dan het toegelaten bedrag). 

Wanneer begint de toekenningsperiode? 

 Na de eerste inschrijving kan de toekenningsperiode maar beginnen vanaf het einde van de 
leerovereenkomst, namelijk op 1 maart 2009, de tweede inschrijving is zonder gevolgen. Op 
basis van deze inschrijvingen is er hierdoor maar één enkele wachttijd die begint aan het 
einde van de studies, namelijk 1 maart 2009 voor een duur van 270 dagen, dus tot eind 
november 2009. 

Van juli 2008 tot eind februari 2009 heeft hij enkel de hoedanigheid van leerling. 

Van maart 2009 tot november 2009 heeft hij enkel de hoedanigheid van werkzoekende. 

Van maart 2009 tot mei 2009 kan het kind kinderbijslag krijgen want hij heeft geen enkel 
socioprofessioneel inkomen. 

Van juni 2009 tot november 2009 kan het rechtgevend kind de kinderbijslag behouden 
aangezien het bedrag van zijn wachtuitkering niet hoger is dan het toegelaten bedrag.  
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5 Een jonge leerling schrijft zich in als werkzoekende op 1 juli 2008 na het verbreken van 
zijn leerovereenkomst op 30 juni 2008. Hij sluit een nieuwe leerovereenkomst af op 1 
september 2008 die hij verbreekt op 28 februari 2009 en schrijft zich weer in als 
werkzoekende op 14 april 2009. Hij krijgt werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 april 2009 
(bedrag lager dan 490,09 EUR). 

Wanneer begint de toekenningsperiode? 

 In deze situatie zijn er twee inschrijvingen als werkzoekende en tussen deze twee 
inschrijvingen had de jonge werkzoekende een leerovereenkomst die recht geeft op 
kinderbijslag op basis van artikel 62 §2 KBW. Daarom zijn er twee wachttijden. 

1° inschrijving op 1 juli 2008: wachttijd van 1 juli 2008 (verbreken van leerovereenkomst op 
30 juni 2008) tot eind maart 2009. 

2° inschrijving op 14 april 2009: wachttijd van 1 maart 2009 (de dag na de stopzetting van 
de overeenkomst) tot eind november 2009.  

Van juli 2008 tot augustus heeft hij de hoedanigheid van werkzoekende. 

Van september 2008 tot februari 2009 heeft hij de hoedanigheid van leerling en van 
werkzoekende 

Van maart 2009 tot november 2009 heeft hij de hoedanigheid van werkzoekende. 

 

 In maart 2009 heeft hij recht op basis van zijn eerste inschrijving als werkzoekende en vanaf 
april 2009 op basis van zijn tweede inschrijving. 

Het feit dat hij werkloosheidsuitkeringen ontvangt vanaf 14 april 2009 is geen beletsel voor 
zover zijn bruto inkomen (met inbegrip van de wachtuitkering) niet hoger is dan de 
toegelaten grens. Het fonds moet de RVA echter laten weten dat het kind ondanks zijn 
inschrijving als werkzoekende een leerovereenkomst voortzette van 1 september 2008 tot 28 
februari 2009. 

Het rechtgevend kind behoudt dus zijn recht op kinderbijslag tot 30 november 2009. 

  

 Verbetering van voorbeeld 28 in bijlage 1 van de dienstbrief 996/82 

 Een jonge schoolverlater schrijft zich in als werkzoekende op 1 augustus 2007. Op 15 
september 2007 ontvangt het kinderbijslagfonds een schrappingsbericht. Het vloeit voort 
uit het formulier P20 dat de jongere weer lessen volgt. Behoudt de jongere de dubbele 
hoedanigheid van student en jonge werkzoekende van 1 oktober 2007 tot 30 april 2008? Is 
deze dubbele hoedanigheid ook van toepassing wanneer de flux D062 aangeeft dat de 
jongere, die ingeschreven blijft als werkzoekende, opnieuw lessen volgt? 

 Als de jongere zijn studies hervat maar verder ingeschreven blijft als werkzoekende (al dan 
niet geschrapt) bezit hij wel degelijk de dubbele hoedanigheid van student en jonge 
werkzoekende vanaf de datum van hervatting van de studies en tot de einddatum van de 
toekenningsperiode van 180 of 270 kalenderdagen of van zijn lessen. 
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 Verbetering van voorbeeld 29 in bijlage 1 van de dienstbrief 996/82 

29 De jongere heeft onmiddellijk recht op een wachtuitkering bij zijn inschrijving als 
werkzoekende na het einde van zijn studies. Kan men onder die voorwaarden nog 
kinderbijslag betalen gedurende 270 kalenderdagen omdat het bruto bedrag van de 
wachtuitkering lager is dan de grens? 

 Aangezien het kind zich inschrijft als werkzoekende na het einde van zijn studies nemen wij 
aan dat zijn toekenningsperiode begint op 1 augustus (als hij ouder is dan 18 bij zijn 
inschrijving als werkzoekende), voor 270 kalenderdagen, dus tot eind april van het volgende 
jaar. Hoewel de jongere onmiddellijk recht heeft op een wachtuitkering bij zijn inschrijving 
als werkzoekende mag de kinderbijslag betaald worden gedurende zijn hele 
toekenningsperiode als het bruto inkomen (met inbegrip van de wachtuitkering) niet hoger 
is dan de toegelaten grens. 
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F. Tabel met de verschillende dragers van de informatie over de inschrijving als werkzoekende en hun kwalificaties 
 
 
 
 Drager van de 

ontvangen informatie 
Is de ontvangen informatie 
een gekwalificeerd gegeven? 

Actie Procedure 

1 Flux A200 (D043)3 Ja. Deze flux is speciaal 
ontworpen voor de 
kinderbijslag. 

Geen. 

2 Attest op papier A23AF 1 Ja. Dit document bevat de 
informatie bestemd voor de 
kinderbijslagsector, de 
inschrijvingsdatum vermeld op 
dit document mag beschouwd 
worden als zeker. 

Het fonds moet de monitoring 
laten weten dat de flux niet 
verstuurd is. 

De kinderbijslag mag worden toegekend.  
Als het fonds geen informatie heeft over het 
einde van de studies (bv. geen teruggestuurd 
model P7A) mag het fonds veronderstellen - 
tot het bewijs van het tegendeel - dat de 
jongere zijn studies heeft beëindigd op de dag 
voor zijn inschrijving als werkzoekende 
(inschrijving als werkzoekende in de loop 
van het academiejaar) of op het einde van het 
school- of academiejaar (inschrijving als 
werkzoekende in de loop van de 
vakantieperiode) (CO 1374). 

                                                 
3 Wanneer een kinderbijslaginstelling in een uitzonderlijk geval een gegeven van de RVA ontvangt over de begindatum van de wachttijd dat niet aansluit op de 
inschrijvingsdatum op het inschrijvingsbewijs van de GDAB (A200 of A23KB), dient zij dat geval ter appreciatie voor te leggen aan de dienst Administratief Toezicht. 
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 Drager van de 

ontvangen informatie 
Is de ontvangen informatie 
een gekwalificeerd gegeven? 

Actie Procedure 

Is het kind wel degelijk 
geïntegreerd in TRIVIA op de 
datum van zijn inschrijving als 
werkzoekende?  
 
Zo ja 
De kinderbijslaginstelling moet de 
betrokkene vragen het fonds het 
attest A23AF te bezorgen. 
 
� Als hij dit attest niet kan 

afleveren is er geen 
kinderbijslag verschuldigd. 
 
 

 
� Als hij het attest A23 AF 

aflevert � zie situatie 2: 
signaleren aan monitoring 

 
 
 
 
 
 
Zolang het fonds niet in het bezit is van de 
flux A200 (D043) of het attest A23AF, moet 
de kinderbijslag voor de werkzoekende 
worden opgeschort. 
 
� Als geen attest kan worden geleverd is 

geen kinderbijslag verschuldigd op basis 
van artikel 62§5 KBW en moet de op deze 
basis ten onrechte toegekende 
kinderbijslag worden teruggevorderd. 
 

� Als de betrokkene het attest A23AF bezit, 
moet het fonds het dossier regulariseren. 

  

3 De inschrijving als 
werkzoekende wordt 
meegedeeld op een 
andere manier dan de 
A200 of het formulier  
A23AF (P7,…) 

Neen. Aangezien deze 
documenten niet bestemd zijn 
voor de kinderbijslag is de 
inschrijvingsdatum niet zeker. 

Zo niet 
Het fonds moet inlichtingen 
inwinnen bij de monitoring. 

In afwachting van het antwoord van de 
monitoring moet de kinderbijslag voor de 
werkzoekende worden opgeschort. 

 
 


