
Module thesisstudent/1 

 

Betreft: recht kinderbijslag voor studenten die aan een thesis, eindverhandeling of 
stageverslag werken – school-/academiejaar 2013-2014 

Mevrouw, mijnheer, 

We ontvingen van de hogeschool/universiteit bericht dat uw zoon/dochter (naam) 
laatstejaarsstudent is. Hij/zij is echter niet ingeschreven voor 27 studiepunten of meer. 

In dat geval is er alleen recht op kinderbijslag wanneer de student aan een thesis of 
eindverhandeling werkt, ofwel een stage doorloopt en daarvan een stageverslag maakt, voor 
maximaal een jaar1. Er wordt voor het laatst kinderbijslag toegekend voor de maand waarin 
de thesis/eindeverhandeling of het stageverslag ingediend wordt. 

Het recht op kinderbijslag voor die studenten is dus beperkt tot een jaar. Maar voor een 
andere studierichting of een vervolgopleiding (MaNaMa/BaNaMa enz.) kan wel nog een 
tweede jaar kinderbijslag toegekend worden voor een andere thesis/eindverhandeling of 
stage. 

Wie werkt aan een doctoraatsthesis heeft geen recht op kinderbijslag. Een doctoraatsopleiding 
voor 27 studiepunten of meer geeft wel nog recht op kinderbijslag. 

Wat moet u doen? 

 Werkt uw zoon/dochter aan een thesis/eindwerk/stageverslag of schrijft hij/zij zich in 
voor minstens 27 studiepunten dan kunnen we verder de kinderbijslag betalen. U moet 
ons dit formulier dan niet terugsturen. We zullen u in juli 2014 vragen of de thesis / de 
eindverhandeling / het stageverslag ingediend is. 

Laat het ons weten zodra zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend 
is! 

 Werkt uw zoon/dochter niet aan een thesis/eindverhandeling of stageverslagen en laat 
hij/zij zich niet inschrijven voor minstens 27 studiepunten, laat ons dat dan weten met 
dit formulier. Er is in dat geval geen recht op kinderbijslag. 

Kruis hierna aan wat van toepassing is: 

 Mijn zoon/dochter werkt niet aan een thesis, eindeverhandeling of stageverslag.  

 Mijn zoon/dochter schrijft zich niet in voor minstens 27 studiepunten. 

 

                                                            
1 Koninklijk besluit van 16 februari 1968 



Het is belangrijk dat de jongere zich als werkzoekende laat inschrijven 
zodra  de thesis / de eindverhandeling / het stageverslag ingediend is.  

 

!  Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van de jongere. Dat voorkomt dat 

de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later 
teruggevorderd moet worden. 

Laat het ons dus weten als de jongere in de loop van het school- of academiejaar 

- meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België), 

- deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan 
520,08 EUR, 

- definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, 

- zich laat inschrijven als werkzoekende, 

- opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen. 
 

 

! Vergeet niet te ondertekenen. 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb en de bijgevoegde informatie gelezen heb. 

Als de jongere stopt met studeren, zal ik dat onmiddellijk aan de kinderbijslaginstelling melden. 

Datum ..............................................       Handtekening ................................................................ 
Telefoon ................................................................. Fax ............................................................................  

E-mail .........................................................................................................................................................  

 

 

Uw dossierbeheerder 


