
Module 18bis - geen kinderbijslag meer voor een schoolverlater die begon te werken 

Wij vernamen dat (naam kind) begon te werken. 

Als zijn/haar maandelijks inkomen hoger is dan het grensbedrag van € ...…  bruto per maand 
is er geen recht meer op kinderbijslag.  

Om te vermijden dat u ten onrechte kinderbijslag ontvangt die u later terug zou moeten 
betalen, stoppen wij dus vanaf ………. de betaling van de kinderbijslag (artikel 62, § 5 artikel 
en koninklijk besluit van 12 augustus 1985).  

Volgens onze gegevens is .......... de laatste maand met recht op kinderbijslag. 

U vindt hierbij een formulier Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters (P20). Stuur 
ons dat a.u.b. binnen ........ dagen ingevuld terug.  

Wij onderzoeken met dat formulier of we nog kinderbijslag verder kunnen betalen:  

• Het bruto inkomen is in bepaalde maanden van de wachttijd lager dan het 
grensbedrag.  Wij betalen u de kinderbijslag voor die maanden. 

 

• Het bruto maandinkomen is hoger dan het grensbedrag: 
- Uw zoon/dochter begon definitief te werken. 

 Wij stoppen definitief de betaling van kinderbijslag. 

- Uw zoon/dochter werkt tijdelijk (bijvoorbeeld interim):  
 Tot het einde van de wachttijd betalen wij geen kinderbijslag meer. Op het 

einde van de wachttijd sturen wij u opnieuw een formulier P20. Voor de 
maanden waarin uw zoon/dochter hoogstens €…bruto per maand verdiende, 
kunnen wij u dan nog de kinderbijslag betalen. 

• Voor de drie vakantiemaanden is er ook recht op kinderbijslag als uw zoon/dochter 
in die periode maximum 240 uren heeft gewerkt.  Wij ontvangen die gegevens later 
op het jaar van de RSZ. Als blijkt dat uw zoon/dochter minder gewerkt heeft betalen 
wij automatisch bij. 
 

Denkt u later opnieuw recht te hebben op kinderbijslag, omdat uw zoon/dochter stopt 
met werken, dan kunt u ons altijd contacteren. 

In elk geval betalen wij geen kinderbijslag zolang wij het formulier P20 niet terug ontvangen 
hebben. 

 

 

! Als de situatie van uw zoon of dochter verandert, moet u dat altijd dadelijk laten weten aan 
uw dossierbeheerder bij uw kinderbijslagfonds, per brief, telefoon, e-mail of fax. 



Daardoor voorkomt u dat de kinderbijslag ten onrechte doorbetaald wordt en later 
teruggevorderd moet worden. Of als de kinderbijslag al gestopt was, kan er misschien toch 
opnieuw kinderbijslag betaald worden. 

 

Meer informatie vindt u op het infoblad bij het formulier. 

 

 




