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Betreft: Recht op kinderbijslag voor uw zoon/dochter XXXX -  

 

Mevrouw X, Mijnheer X, 

 

Uw kinderbijslagfonds ontving een bericht dat uw zoon/dochter werkt vanaf………………… 

Het is mogelijk dat dat een invloed heeft op de kinderbijslag die u voor dat kind ontvangt.  

 

- Is uw kind nog geen 18 jaar ? 

Er bestaat een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 jaar 

wordt. U hoeft niets te doen.  

 

- Is uw kind ouder dan 18 jaar ? 

Er zijn voorwaarden om het recht op kinderbijslag te behouden. In dit document vindt u alle informatie die u 

nodig heeft om te weten of u al dan niet uw kinderbijslagfonds moet inlichten.  

 

 

 

 

 

 

Nog vragen ? Of wil u de gegevens van uw kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren ? 

Neem contact op met uw dossierbeheerder. Zijn gegevens vindt u op de briefwisseling met FAMIFED.  

Met algemene vragen kan u terecht op onze website www.famifed.be.  

 

U kan ook contact opnemen met:  

FAMIFED 

Trierstraat 9  

1000 Brussel 

0800 94 434 

 

dienst  

  

datum  

onze ref.  

uw ref.  

contact  

  

telefoon  

  

telefax  

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT moet ik doen 
om een 

terugvordering te 
vermijden ? 

INFOBLAD 
Recht op 

kinderbijslag na de 
leerplicht 

Mijn kind werkt of 
ontvangt een 

uitkering. WAT 
met mijn recht op 

kinderbijslag ? 

http://www.famifed.be/
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Uw kind werkt, is ouder dan 18 jaar en dus niet langer leerplichtig:  

- In het school-/academiejaar (1
e
, 2

e
 en 4

e
 kwartaal) mag uw kind hoogstens 240 uren per 

kwartaal werken. 

- In de zomervakantie (3
e
 kwartaal) mag uw kind als het na die vakantie verder studeert 

onbeperkt werken. 

- In de laatste zomervakantie na het einde van hun hogere studie mag uw kind hoogstens 240 

uren werken in de maanden juli, augustus en september samen. 

- Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, of werken 

met een leercontract: zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een 

sociale uitkering (in dit geval ook een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens € 

520,08 bruto per maand.  

- Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind 

augustus. In september mogen zij als ingeschreven werkzoekende hoogstens € 520,08 bruto 

verdienen. 

Wat met inkomsten van uitkeringen ? 

- Een sociale uitkering als gevolg van toegelaten betaald werk (bv. een ziekte-uitkering bij een 

studentenjob van minder dan 240 uren per kwartaal) is geen probleem voor de kinderbijslag. 

- Een werkloosheidsuitkering/beroepsinschakelingsuitkering is NOOIT verenigbaar met 

kinderbijslag. 

- De eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. 

 

LET OP Als u uw kinderbijslagfonds niet op de hoogte brengt van de situatie van uw kind dan 

is het mogelijk dat uw kinderbijslag wordt ingehouden tot de schuld is aangezuiverd! 

 

LET OP U wilt een terugvordering vermijden ? Zie pagina 3 

 

 

 

 

 

 

Als uw kind meer dan 240 uren in een kwartaal werkt, dan verliest u de kinderbijslag voor de 3 maanden 

van dat kwartaal. Werk het in het volgende kwartaal minder dan 240 uren en voldoet het nog aan de 

algemene voorwaarden dan zal u opnieuw kinderbijslag krijgen. De werkuren worden strikt gecontroleerd 

via de RSZ-aangifte van de werkgever. 

Mijn kind werkt/ ontvangt een 
uitkering. WAT met mijn recht op 

kinderbijslag ? 
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Neem contact op met uw kinderbijslagfonds in de volgende situaties: 
 
SITUATIE 1 Uw kind werkt tijdens school- of academiejaar 
 
Als uw kind tijdens school- of academiejaar meer dan meer dan 240 uren per kwartaal werkt, 
contacteer uw dossierbeheerder. 
 
SITUATIE 2 Uw kind werkt tijdens de zomervakantie  
 
Uw kind mag werken tijdens de zomervakantie, u hoeft niets te doen. U behoudt uw recht op 
kinderbijslag.  
 
LET OP Als uw kind werkt tijdens de zomervakantie na zijn afstudeerjaar geldt de 240-uren 

regel. Werkt uw kind meer dan 240 uren ? Contacteer uw dossierbeheerder.  
 
SITUATIE 3  Uw kind volgt deeltijds onderwijs of heeft een leer - of stagecontract 
 
Uw kind mag maximaal € 520,08 per maand verdienen.  
Verdient uw kind meer dan € 520,08 per maand? Contacteer uw dossierbeheerder. 
 
SITUATIE 4 Uw kind is gestopt met studeren en is beginnen te werken? 

 
Uw kind moet zich zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende. Meld dat ook zo vlug mogelijk bij het 
kinderbijslagfonds om te vermijden dat u kinderbijslag moet terugbetalen. 

 
 

U dient uw kinderbijslagfonds ALTIJD te verwittigen als uw kind 

- opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen, 

- zijn/haar eindverhandeling of stageverslag ingediend heeft (alleen in geval van een 

bijkomend jaar of semester voor de eindverhandeling of het stageverslag); 

- het adres wijzigt 

WAT moet ik doen om een terugvordering te 
vermijden? 
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1) Onvoorwaardelijk recht 

Uw kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 wordt. 
Na 31 augustus kan het nog recht hebben op kinderbijslag tot en met 25 jaar onder bepaalde voorwaarden.  
 

2) Voorwaarden recht op kinderbijslag na de leerplicht (oa. hoger onderwijs) 
 

- uw kind is ingeschreven volgens de BAMA-structuur in één of meer instellingen voor hoger 
onderwijs; 

- uw kind is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar; 

- uw kind werkt aan een eindverhandeling voor het hoger onderwijs en die verhandeling is een 
voorwaarde voor een erkend diploma. Er is recht  op kinderbijslag gedurende de periode na de 
laatste zomervakantie en de datum waarop de eindverhandeling wordt ingediend. Die periode kan 
nooit langer zijn dan een jaar. Deze regeling kan per opleiding slechts één keer toegepast worden.  

- uw kind volgt een doctoraatsopleiding voor meer dan 27 studiepunten, de studiepunten voor de 
redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee; 

- uw kind krijgt, nadat het tijdens je laatste academiejaar minstens 41 studiepunten heeft afgewerkt, 
de toestemming van de hogeschool of universiteit om het laatste academiejaar te voltooien na de 
tweede zittijd. Dit gebeurt in het eerste semester van het volgende academiejaar en vraagt geen 
nieuwe inschrijving. (enkel in de Franse Gemeenschap!) 

- In het niet-hoger onderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen; 

- Het kind in het buitengewoon onderwijs heeft recht op kinderbijslag 

- In privéonderwijs moet de jongere minstens 17 lestijden per week volgen.  
 

3) Wat na de studie of opleiding ? 

- De jonge schoolverlater moet zich onmiddellijk laten inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, 
Actiris, de FOREM of de ADG. 

- Zonder inschrijving als werkzoekende eindigt het recht op kinderbijslag: 

o einde studie op het einde van het schooljaar: nog recht in de laatste zomervakantie (zie 
hiervoor), 

o einde studie tijdens het schooljaar: nog recht tot het einde van de maand waarin de laatste 
schooldag valt, 

o eindverhandeling ingediend: recht tot het einde van de maand waarin de eindverhandeling 
ingediend is (als die eindverhandeling noodzakelijk is voor het diploma). 

 

4) Beroepsinschakelingstijd (BIT) 

Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding kan nog recht hebben op kinderbijslag in de 
beroepsinschakelingstijd van 12 maanden.  

- Is de BIT verlengd wegens geen twee positieve evaluaties van het zoekgedrag bij RVA dan kan 
er verder recht zijn op kinderbijslag gedurende die verlenging (telkens met max. 6 maanden). 

- In die BIT van 12 maanden en tijdens de verlenging mag het maandelijks inkomen van de 
jongere hoogstens  520,08 EUR bruto zijn (uit werk en/of een sociale uitkering). In de laatste 
zomervakantie na de studie geldt ook de norm van hoogstens 240 uren per kwartaal. De 
voordeligste norm wordt toegepast. 

Op het einde van die BIT van 12 maanden sturen wij een formulier P20 om na te gaan of de voorwaarden 
vervuld waren en of de BIT verlengd wordt. 

 

 

INFOBLAD - Recht op kinderbijslag na de leerplicht  


