Kinderbijslag na de leerplicht
studenten

MyFamily staat voor u klaar!
MyFamily • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen
078 15 40 25
info@myfamily.be •

Op de leeftijd van 18 jaar verandert er veel voor een jongere. Hij/ zij is
bijvoorbeeld niet langer leerplichtig. Dat heeft belangrijke gevolgen
voor uw kinderbijslag.
Leest u de volgende pagina’s aandachtig door, en doet u vervolgens
wat nodig is?
1 Ga na wat de situatie van de jongere is.
Na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt, heeft de
jongere enkel recht op kinderbijslag indien hij/zij
- onderwijs of een opleiding volgt
- of als werkzoekende ingeschreven is.
2 Vul het formulier in.
Zo kunnen wij nagaan of de jongere aan alle voorwaarden voldoet
om recht te hebben op kinderbijslag. MyFamily dient deze gegevens
elk jaar bij u op te vragen om de kinderbijslag te kunnen blijven
betalen.
3 Stuur ons het formulier terug.

VRAGEN?
Meer informatie over het recht
op kinderbijslag voor studenten
vindt u op de laatste twee
pagina’s.
Neem contact op met
ons kinderbijslagfonds
voor informatie over uw
kinderbijslag of wanneer u de
gegevens voor de kinderbijslag
die over u bewaard worden wilt
inkijken of verbeteren.
Onze kinderbijslagcoaches
helpen u graag verder.
Voor algemene informatie over
kinderbijslag kunt u ook terecht
op www.myfamily.be.

Zo kan MyFamily ervoor zorgen dat u steeds de kinderbijslag
ontvangt waarop u recht hebt. Een tip: hou deze documenten goed bij.
Ze komen de volgende jaren vast van pas.
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Wat is de situatie van de jongere?

1 De jongere studeert

in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap?
 Vul formulier A in en bezorg het ons.
De informatie over de studies ontvangen wij in de meeste gevallen rechtstreeks via de Vlaamse Gemeenschap of de
Duitstalige Gemeenschap.
in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap?
 Vul formulier A in en bezorg het ons.
 Laat formulier B invullen door de onderwijsinstelling en bezorg het ons of bezorg ons het (geprinte) attest van de
onderwijsinstelling.
Als het om hoger onderwijs gaat moeten wij het formulier/attest ten laatste op 15 december ontvangen hebben.
buiten België?
De jongere studeert binnen de Europese Economische Ruimte?
 Vul formulier A in en bezorg het ons.
U ontvangt nog een formulier E402.
De jongere studeert in het buitenland in het kader van een Europees project (bv. Erasmus)?
 Vul formulier A in en bezorg het ons.
Voor studenten in het onderwijs van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap ontvangen wij de informatie in de meeste
gevallen rechtstreeks.
Voor studenten in het onderwijs van de Franse Gemeenschap moet u formulier B laten invullen door de Belgische
onderwijsinstelling of ons het (geprinte) attest van die onderwijsinstelling bezorgen.
De jongere volgt een andere studie buiten België?
 Vul formulier A in en bezorg het ons.
U ontvangt later nog een formulier P7 int.
Werk en studie buiten België moet u altijd vrijwillig melden aan het kinderbijslagfonds.

2 De jongere is gestopt met studeren?
 Vul formulier A in en bezorg het ons.

Jongeren die stoppen met studeren moeten zich meteen inschrijven als werkzoekende. Alleen dan hebben zij nog recht op
kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd). Kan de jongere zich door ziekte niet inschrijven als
werkzoekende, of wordt hij ziek in de beroepsinschakelingstijd? Dan moet de inschrijving gebeuren binnen 5 dagen na de
ziekteperiode. Alleen dan blijft het recht op kinderbijslag behouden. Die inschrijving is ook noodzakelijk wanneer de jongere
na de ziekteperiode onmiddellijk begint te werken.
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Formulier A

Om kinderbijslag na de leerplicht te behouden voor:
(naam jongere):
(rijksregisternummer):

1 De jongere studeert nog

Kruis aan en vul in wat van toepassing is, en volg de instructies. Het kan zijn dat u meer dan één situatie moet
aankruisen.
A

De jongere studeert nog of volgt nog een opleiding, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de
Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap.

hoger onderwijs (ook hoger beroepsonderwijs)
secundair onderwijs (algemeen, kunst-, technisch, beroeps- of buitengewoon onderwijs)
 Bezorg ons dit fomulier A zo snel mogelijk ingevuld terug.
 De verklaring van de onderwijsinstelling (formulier B) moet u niet laten invullen.
De Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap levert rechtstreeks een elektronisch attest aan het kinderbijslagfonds.
onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vorming (ook als
het om hoger beroepsonderwijs gaat), Overeenkomst Alternerende opleiding (OAO)
 Bezorg ons het ingevulde formulier of het attest zo snel mogelijk.
 Laat de verklaring op formulier B invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het (geprinte) attest
bij van die onderwijsinstelling.
B

De jongere studeert niet in België maar in
voor Europese projecten)
met een studiebeurs

(niet invullen

zonder studiebeurs

 U ontvangt nog een speciaal formulier voor de buitenlandse onderwijsinstelling. Laat het ons weten als de
jongere buiten België werkt.
C

De jongere studeert nog of volgt nog een opleiding, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de
Franse Gemeenschap.

 Laat formulier B invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het (geprinte) attest bij van die
onderwijsinstelling.
D

De jongere studeert nog, tegelijk in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap
en in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap.

 Laat formulier B invullen door de onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap of voeg het (geprinte)
attest bij van die onderwijsinstelling. De Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap leveren rechtstreeks een
elektronisch attest aan het kinderbijslagfonds.

2 De jongere studeert nog maar in een specifiek programma
De jongere volgt een ondernemersopleiding.
 U ontvangt binnenkort een formulier P9bis.
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3 De jongere studeert niet meer, want
is afgestudeerd op (datum laatste schooldag)

/

/

is gestopt met studeren of een opleiding volgen op (datum laatste schooldag)
is ziek sinds

/

begon te werken op

/

/

/
/

/

doet een vakantiejob buiten België
is ingeschreven als werkzoekende schoolverlater
(bv. doctoraatsopleiding)

Hebt u de juiste situatie aangekruist?
Vergeet dan niet dit formulier te ondertekenen voordat u het ons bezorgt.
Voeg formulier B of het (geprinte) attest bij indien van toepassing.

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.

Voornaam
Datum

Naam
/

/

Telefoon

E-mail

Handtekening

Documenten bij voorkeur terugsturen naar:
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Formulier B

Verklaring van de onderwijsinstelling

Laat dit formulier door de school invullen als u zelf geen attest heeft gekregen. Vergeet niet ons dit document te bezorgen
wanneer de onderwijsinstelling het ingevuld heeft.
! Alleen voor de Franse Gemeenschap !
Niet voor de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap, behalve voor onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs,
volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vormingen (ook hoger beroepsonderwijs), overeenkomst alternerende
opleiding.
School- of academiejaar 
Ondergetekende (voornaam en naam) 
verklaart dat (voornaam en naam van de jongere)
in onze onderwijsinstelling (naam en adres) 
ingeschreven is/was voor de studie
met begindatum

/

/

einddatum op

/

/

kerstvakantie van

/

/

tot

/

/

(niet invullen voor het hoger onderwijs);

paasvakantie van

/

/

tot

/

/

(niet invullen voor het hoger onderwijs);

zomervakantie van

/

/

tot

/

/

of voor het voorbereiden van een verhandeling bij einde hogere studies

10 Voltijds niet-hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) en secundair onderwijs
voor sociale promotie
11 Volgt de jongere per week minstens 17 lesuren?

ja

nee

Met lesuren worden gelijkgesteld:
•
•
•

uren verplichte stage vereist voor het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet;
uren verplichte oefeningen in de onderwijsinstelling onder toezicht van leraren;
ten hoogste 4 verplichte studie-uren onder toezicht in de onderwijsinstelling.

20 Deeltijds secundair onderwijs / erkende vorming / alternerend leren
21 Volgt de jongere deeltijds onderwijs georganiseerd als voorgeschreven door
de betrokken Gemeenschap?

ja

nee

22 Volgt de jongere een erkende vorming als bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983
betreffende de leerplicht?

ja

nee
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30-40 Hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) of sociale promotie
(uitgedrukt in studiepunten)
41 Heeft de jongere zich uiterlijk op 30 november van het huidige academiejaar ingeschreven
voor minstens 27 studiepunten?

ja

nee

ja

nee

43 Volgt de jongere een opleiding tot bedienaar van een erkende eredienst (de katholieke,
protestantse, anglicaanse, Israëlitische, islamitische of orthodoxe)?

ja

nee

44 Bereidt het gevolgde wetenschappelijk onderwijs voor op de Koninklijke Militaire School?

ja

nee

45 Voor hoger beroepsonderwijs dat niet volgens studiepunten georganiseerd
is: is de student ingeschreven voor minstens 13 lesuren per week?

ja

nee

46 Volgt de jongere een alternerende masteropleiding?

ja

nee

51 Stemmen de cursussen overeen met een volledig studieprogramma en leerplan?

ja

nee

52 Heeft de jongere zich met de toestemming van de academische of de schooloverheid
een programma samengesteld van minstens 13 lesuren per week?

ja

nee

53 Is de jongere ingeschreven voor een bijkomend jaar voor de geïntegreerde
proef (eventueel met nog studievakken)?

ja

nee

Zo nee: de jongere heeft zich ingeschreven op
voor

/

/

studiepunten.

42 Verkreeg de jongere een verlengde tweede zittijd nadat hij/zij in het vorige academiejaar
minstens 41 studiepunten afwerkte? (enkel masters in de Franse Gemeenschap)
De laatste dag van de tweede zittijd is

/

/

50 Hoger onderwijs voor sociale promotie (uitgedrukt in lesuren)

60 Buitengewoon onderwijs (aangepast aan personen met een aandoening)
61 Gaat het om buitengewoon onderwijs?

ja

nee

ja

nee

70 Voor alle onderwijstypes

(Niet invullen als op vraag 41 met ja geantwoord is.)

71 Volgt de jongere de lessen sinds het begin van het schooljaar?
Zo nee, sinds

/

/

72 Geef de stageperiodes op en het brutobedrag van het loon of de vergoeding per maand.
van

/

/

tot

/

/

/

EUR

Voor een alternerende masteropleiding volstaat het contract (convention d’immersion professionnelle – CIP).
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Ondertekening
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Als de jongere zijn studie of opleiding later stopzet of het aantal
studiepunten verandert tot minder dan 27 zal ik de jongere een nieuw attest bezorgen.

Datum

/

/

Handtekening

Stempel van de onderwijsinstelling

Documenten bij voorkeur terugsturen naar:
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Uw kind is (bijna) 18 jaar of ouder
Wat betekent dat voor uw kinderbijslag?

Vroeger had uw kind zonder voorwaarden recht op kinderbijslag.
Dat is veranderd op 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 werd. Met andere woorden: sinds het meerderjarig is, en dus
niet langer leerplichtig. In dat geval is het recht op kinderbijslag verbonden aan bepaalde voorwaarden. Het recht eindigt op
de laatste dag van de maand waarin uw kind 25 wordt, ook als het dan nog studeert.
Onder welke voorwaarden is er recht op kinderbijslag wanneer uw kind hoger onderwijs volgt?
• Uw kind moet ingeschreven zijn volgens de BAMA-structuur in één of meer instellingen voor hoger onderwijs. Het
volgt daarin één of meerdere opleidingen, en dat voor minstens 27 studiepunten per academiejaar.
• Of: uw kind volgt een doctoraatsopleiding voor meer dan 27 studiepunten. De studiepunten voor de redactie van een
doctoraatsverhandeling tellen niet mee.
• Of: uw kind volgt hoger beroepsonderwijs voor 13 lesuren per week of voor 27 studiepunten.
Hoe zit het met andere onderwijsvormen?
• Niet-hoger onderwijs: uw zoon of dochter moet minstens 17 lesuren volgen per week.
• Ook voor kinderen die buitengewoon onderwijs volgen bestaat een recht op kinderbijslag.
• Afstandsonderwijs of e-learning aan een onderwijsinstelling in het buitenland: u hebt recht op kinderbijslag als het
studieprogramma erkend is door de buitenlandse overheid. Is dat niet het geval, dan is er recht op kinderbijslag bij een
inschrijving voor 27 studiepunten (of 13 lesuren per week indien de cursus niet in studiepunten is uitgedrukt).
• Privéonderwijs: uw kind moet minstens 17 lestijden per week volgen.
Kan uw studerende zoon of dochter werken en toch de kinderbijslag behouden?
• Studeert uw kind voltijds, dan mag het in het 1ste, 2de en 4de kwartaal telkens maximum 240 uren werken. Bezoldigde
feestdagen tellen niet mee, alleen de dagen waarop effectief gewerkt wordt.
Tip
De JobTeller van MyFamily houdt voor u bij hoeveel uw kind als student mag werken en verdienen. U vindt deze gratis tool
op www.jobteller.be.
• Wat betreft het 3de kwartaal – de zomervakantie in juli, augustus en september:
- werken mag onbeperkt indien uw kind na de vakantie verder studeert.
- is dat niet het geval, dan is hier de regeling van toepassing voor de drie andere kwartalen.
Belangrijk
Stopt uw kind met studeren na het secundair onderwijs? Dan eindigt de laatste zomervakantie op 31 augustus. Vanaf
september mag uw zoon of dochter dan – als ingeschreven werkzoekende – maximum € 541,09 bruto verdienen per maand.
• Volgt uw kind deeltijds secundair onderwijs, een erkende opleiding, duaal leren of werkt het met een leercontract of
een overeenkomst “alternerende opleiding”? En ontvangt het daarbij een loon, stagevergoeding of sociale uitkering?
Dan mag deze vergoeding maximum € 541,09 bruto per maand bedragen.
Tip
Heeft uw student plannen voor een eigen zaak? Het statuut “student-zelfstandige” kan fiscaal heel interessant zijn. Meer
informatie vindt u op www.myfamily.be > (job)student > werken als student. Ook uw kinderbijslagcoach geeft u graag meer
informatie.

Kinderbijslag na de leerplicht - studenten

Model P7

9/10

Kunt u de kinderbijslag behouden wanneer uw kind het hoger onderwijs beëindigt?
Wie stopt met studie of opleiding dient zich meteen in te schrijven als werkzoekende bij VDAB, Actiris, FOREM of ADG.
Zonder deze inschrijving eindigt het recht op kinderbijslag. Wanneer dat precies gebeurt, hangt af van het moment waarop
de studie wordt stopgezet. Is dat
- op het einde van het schooljaar? Dan ontvangt u nog kinderbijslag in de laatste zomervakantie.
- tijdens het schooljaar? Dan krijgt u nog kinderbijslag tot het einde van de maand waarin de laatste schooldag valt.
- wanneer de eindverhandeling is ingediend? Dan krijgt u nog kinderbijslag tot het einde van de maand waarin de
eindverhandeling wordt neergelegd.
Schrijft uw kind zich in als werkzoekende, dan begint de beroepsinschakelingstijd. Gedurende deze 12 maanden kan het nog
recht hebben op kinderbijslag.
- Op het einde van die periode ontvangt u een formulier P20. Dat gaat na of alle voorwaarden vervuld waren, en of de
beroepsinschakelingstijd verlengd wordt.
- Wordt de beroepsinschakelingstijd verlengd wegens geen twee positieve evaluaties van het zoekgedrag bij de RVA? Dan
kan er verder recht zijn op kinderbijslag gedurende deze verlenging, en dat telkens met maximum 6 maanden.
- Tijdens de beroepsinschakelingstijd mag het maandelijks inkomen – uit werk en/of een sociale uitkering – maximum
€ 541,09 bruto bedragen. Tijdens de laatste zomervakantie na de studie geldt eveneens de norm van maximum 240 uren
per kwartaal. De voordeligste norm van beide is dan van toepassing.
Belangrijk
Ontvangt uw zoon of dochter een uitkering voor werkloosheid, beroepsinschakeling of loopbaanonderbreking? Dan hebt u
uiteraard geen recht meer op kinderbijslag als student.
U staat er nooit alleen voor. MyFamily staat altijd tot uw dienst.
Verandert de situatie van uw zoon of dochter?
Nadert of overschrijdt uw kind het wettelijke maximum in gewerkte uren of inkomen?
Hebt u een vraag over deze informatie en uw recht op kinderbijslag?
Wilt u de gegevens in uw kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren?
 Neem dan steeds contact op met MyFamily.
Hou ons continu op de hoogte van uw actuele situatie. Alleen dan kunnen wij ervoor zorgen dat u altijd de kinderbijslag
ontvangt waarop u recht hebt
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