
Brief 3: kind met een aandoening: tewerkstelling – flux D062 
 
U ontvangt voor X kinderbijslag met een toeslag voor kinderen met een handicap. 

Wij vernamen echter dat hij/zij werkt sinds ...... 

Wij kregen ook van de Vlaamse Gemeenschap een bericht dat hij/zij studeert of een 
opleiding volgt. 

Zolang X voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag als 
student, behoudt hij/zij het recht op de kinderbijslagtoeslag. Informatie over het recht 
als student vindt u op de keerzijde / als bijlage. 

Wij betalen verder de toeslag zolang we geen bericht ontvangen dat X meer werkt dan 
240 uren per kwartaal. 

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing of als u meer informatie wilt, kunt u ons 
contacteren op het nummer ... op werkdagen van .. u tot ... u..  
 
Informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan, vindt u in het kader / op de 
keerzijde. 
 
U kunt tegen onze beslissing in beroep gaan door een gedateerd en ondertekend 
verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de Arbeidsrechtbank van 
(volledig adres). U kunt uw verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven. 

In beroep gaan, kan kosteloos. Wij betalen namelijk de gerechtskosten, behalve als de 
rechter oordeelt dat u absoluut geen reden hebt om te procederen ('roekeloze' of 
'tergende' klacht). 

U kunt zelf voor de rechtbank verschijnen ofwel kan een afgevaardigde van de 
vakbond u vertegenwoordigen, met een schriftelijke volmacht van u. Ook kunt u een 
advocaat nemen op uw kosten. Met toestemming van de rechter kan bovendien ook 
uw echtgenoot of een (bloed)verwant in uw plaats gaan, eveneens met een 
schriftelijke volmacht van u. 

(artikelen 728 en 1017 Gerechtelijk Wetboek - de tekst is bijgevoegd) 

 
Het recht op kinderbijslag blijft vijf jaar geldig (artikel 120 Kinderbijslagwet).  
Wacht niet om contact op te nemen met ons / uw kinderbijslagfonds. Anders loopt u 
gevaar het recht op kinderbijslag / de toeslag op de kinderbijslag te verliezen. 

 
 
 
 



Studenten met een handicap 

Tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden, hebben jongeren met een erkende handicap zonder meer recht op 
een kinderbijslagtoeslag. Als ze daarna studeren of een opleiding volgen, en ook in de wachttijd voor de 
werkloosheidsuitkeringen, kan de toeslag doorbetaald worden tot hun 21e. 

Welke opleiding? 

Het kan gaan om hoger of niet-hoger onderwijs, dit laatste eventueel deeltijds. Ook onderwijs voor sociale promotie 
(hoger of niet-hoger), onderwijs aan een koninklijk muziekconservatorium en 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 de toeslag 
voor het hele academiejaar. 

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

- Als de student in een academiejaar minstens 41 studiepunten afgewerkt heeft en daarna een verlengde 2e zittijd 
verkrijgt, is er recht op de toeslag tot uiterlijk 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 de kinderbijslagtoeslag. 

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

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

Kan een student werken zonder de toeslag voor kinderen met een aandoening 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 maar 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 490,09 EUR bruto verdienen als ingeschreven werkzoekende. 

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

Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (vakantiegeld bijvoorbeeld) is geen probleem voor de 
kinderbijslagtoeslag. 

• Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een e rkende opleiding volgen, of werken met een 
leercontract:  zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale uitkering ontvangen van 
hoogstens 490,09 EUR bruto per maand. Deel het ons a.u.b. mee als het inkomen van de jongere hoger is. 

De vermelde bedragen gelden vanaf 1 september 2010 en kunnen veranderen met het indexcijfer. 

! Meld dadelijk alle wijzigingen in de situatie van  de jongere. Dat voorkomt te late betaling van de k inderbijslag 
of terugvordering van ten onrechte betaalde kinderb ijslag. 

Laat het ons dus weten als de jongere in de loop va n het school- of academiejaar 
- meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zel fstandige of buiten België) vanaf oktober, 
- definitief stopt met studeren of een opleiding vo lgen, 
- zich laat inschrijven als werkzoekende, 
- opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen. 

 
 
Nog vragen? 

Uw kinderbijslagfonds geeft u graag meer informatie over uw kinderbijslagdossier en over kinderbijslag in het 
algemeen. U vindt rechts bovenaan deze brief de naam en het telefoonnummer (eventueel het e-mailadres) van uw 
dossierbeheerder. 

Met vragen over kinderbijslag 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. 


