
 
 
Betreft: Recht op kinderbijslag voor uw zoon/dochter XXXX - School-/academiejaar 2017-2018 en 

later 
 
 

 
Mevrouw X, Mijnheer X, 
 
Mogelijk volgt uw zoon/dochter verder onderwijs in het school-/academiejaar 2017-2018.  
 
Vanaf 18 jaar moet een kind aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog kinderbijslag te ontvangen. Lees 
aandachtig het bijgevoegde infoblad.  
 
We leggen u hieronder uit wat u in uw concrete situatie moet doen om ook in het komende school- of 
academiejaar jaar verder kinderbijslag te ontvangen. 
 

 
 

• Uw kind studeert verder? 
 
U hoeft niets te doen. Wij krijgen immers van de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap automatisch 
bericht dat uw zoon/dochter verder studeert.  
 
LET OP Volgt je kind onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, 

privéonderwijs, een erkende vorming (ook hoger beroepsonderwijs) of het voorbereidend 
jaar koninklijke militaire school, of onderwijs bij de Franse Gemeenschap ?  

 
Vraag een formulier P7 aan uw kinderbijslagfonds of download dat formulier van 
www.xxx.be. (website van de kinderbijslaginstelling). 

  
• Uw kind stopt definitief met studeren en begint te werken? 

 
Contacteer uw kinderbijslagfonds om te vermijden dat er onterecht uitbetaalde kinderbijslag moet worden 
teruggevorderd. (zie Infoblad) 
  

• Uw kind schrijft zich in als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, 
Actiris, Forem, ADG)? 
 
Stopt het kind met studeren moet het zich laten inschrijven als werkzoekende om verder recht te hebben op 
kinderbijslag.Wanneer wij bericht krijgen van de inschrijving als werkzoekende, sturen wij u een formulier 
P20 met een uitgebreide infofiche. 
 

• Uw kind werkt met een overeenkomst alternerende opleiding (duaal leren)  
Bezorg ons een kopie van het contract   
 

dienst  
  
datum  
onze ref.  
uw ref.  
contact  
  
telefoon  
  
telefax  

 

 
 
 
 
 
 
 

WAT moet u doen in uw specifieke situatie ? 



• Uw kind volgt een opleiding tot ondernemingshoofd? 
Vraag een formulier P9bis (ondernemingshoofd) aan uw kinderbijslagfonds of download dat formulier van 
www.xxx.be. (website van de kinderbijslaginstelling). 
 

• Uw kind studeert buiten België? 
Laat uw kinderbijslagfonds weten in welk land uw kind studeert. Wij sturen u het passende formulier. 
 

• Uw kind doet er een extra jaar over om een eindverhandeling of stageverslag te schrijven? 
 
Contacteer uw kinderbijslagfonds  wanneer de eindverhandeling of het stageverslag wordt ingediend om te 
vermijden dat er onterecht uitbetaalde kinderbijslag moet worden teruggevorderd. (zie Infoblad)  
 

• Andere situaties: apart gaan wonen, werken in het buitenland, geen activiteit, meer dan 240 uren per 
kwartaal werken en tegelijk studeren, langdurige ziekte? 
 
Contacteer uw kinderbijslagfonds om te vermijden dat er onterecht uitbetaalde kinderbijslag moet worden 
teruggevorderd. (zie Infoblad) 
 
Nog vragen? Of wil je de gegevens van je kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren? 

Neem contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de brieven van FAMIFED. 

 

Met algemene vragen kun je terecht op onze website www.famifed.be.  

Je kunt ook contact opnemen met: 

 

FAMIFED 

Trierstraat 9  

1000 Brussel 

0800 94 434 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.famifed.be/


 

 

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 wordt (tot het 
einde van de leerplicht). Na 31 augustus kan het nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde 
voorwaarden: studies, opleiding, beroepsinschakelingstijd, …Het recht op kinderbijslag eindigt op het einde 
van de kalendermaand waarin de jongere 25 wordt, ook als het kind nog studeert. 
 
 

1) Wanneer is er recht op kinderbijslag in het hoger onderwijs ? 
 

• In het hoger onderwijs 
 

o je kind is ingeschreven volgens de BAMA-structuur in één of meer instellingen voor hoger onderwijs; 
o je kind volgt daarin één of meerdere opleidingen; 
o je kind is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar. 
o je kind volgt een doctoraatsopleiding voor meer dan 27 studiepunten, de studiepunten voor de 

redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee; 
o je kind is ingeschreven in het hoger beroepsonderwijs voor 13 lesuren per week of voor 27 

studiepunten. 
 

• Afstandsonderwijs 
 
Jongeren die afstandsonderwijs of e-learning volgen aan een onderwijsinstelling in het buitenland hebben 
recht op kinderbijslag als het studieprogramma erkend is door de buitenlandse overheid. Als het programma 
niet erkend is, is er recht op kinderbijslag bij  een inschrijving voor 27 studiepunten of 13 lesuren per week 
indien de cursus niet in studiepunten is uitgedrukt. 
 

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

 
2) Mag een student werken zonder de kinderbijslag te verliezen? 

 
Jongeren die voltijds onderwijs volgen: 

 
• In het school-/academiejaar (1e, 2e en 4e kwartaal) mogen zij hoogstens 240 uren per kwartaal 

werken. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bv. geen bezoldigde 
feestdagen).  

• In de zomervakantie (3e kwartaal): 
o Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie onbeperkt werken. 
o In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren 

werken in de maanden juli, augustus en september samen. Enkel de dagen waarop effectief 
gewerkt wordt, tellen mee (bv. geen bezoldigde feestdagen). 

 
LET OP Voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. 

In september mogen zij hoogstens 541,09 EUR bruto verdienen als ingeschreven 
werkzoekende. 

 
Jongeren die deeltijds secundair onderwijs of een erkende opleiding volgen, duaal leren of 
werken met een leercontract of overeenkomst alternerende opleiding:  
 

• zij mogen het hele jaar door een loon of stagevergoeding en/of een sociale uitkering (in dit geval ook 
een werkloosheidsuitkering) ontvangen van hoogstens 541,09 EUR bruto per maand.  

 
 

3) Je kind heeft hoger onderwijs beëindigd 
 
Een jongere die gestopt is met zijn studie of opleiding moet zich onmiddellijk inschrijven als werkzoekende 
bij de VDAB, Actiris, de FOREM of de ADG.   

INFOBLAD JONGEREN OUDER DAN 18 JAAR 



 
• Tijdens de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden kan hij nog recht hebben op kinderbijslag.  

 
o Op het einde van die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden sturen wij een formulier P20 

om na te gaan of de voorwaarden vervuld waren en of de beroepsinschakelingstijd verlengd 
wordt .  

o Is de beroepsinschakelingstijd 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). 

o In die beroepsinschakelingstijd van 12 maanden en tijdens de verlenging mag het 
maandelijks inkomen van de jongere hoogstens 541,09 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. 

 
• 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 
 

Een jongere die een werkloosheids- of beroepsinschakelingsuitkering of een uitkering voor 
loopbaanonderbreking ontvangt, heeft niet langer recht op kinderbijslag als student. 
 

4) Verwittig altijd je kinderbijslagfonds  
 
Verwittig ons als er iets verandert in de situatie van de jongere om te vermijden dat er onterecht uitbetaalde 
kinderbijslag moet worden teruggevorderd. Breng zeker je kinderbijslagfonds op de hoogte als de jongere 
meer dan 240 uren per kwartaal werkt tijdens het schooljaar (bij voltijds onderwijs) of wanneer het inkomen 
het grensbedrag overschrijdt (bij deeltijds onderwijs, alternerende opleiding, leercontract). 
 
Nog vragen? Wilt u de gegevens over uw kinderbijslag inkijken of verbeteren? 
 
Neem contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de brieven van FAMIFED.  
Informatie over kinderbijslag vindt u ook op www.famifed.be. 
 
 


