
 

Kinderbijslag voor Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Voor meer informatie over de kinderbijslag in Brussel kan je terecht bij Famiris: 

https://famiris.brussels/nl/ 

 

Basisrecht :  

Kinderen die in Brussel gedomicilieerd zijn, hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en 

met de maand augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Nadien moet het kind zich 

inschrijven als student en/of als werkzoekende bij Actiris om nog verder recht te hebben op 

kinderbijslag (tot max. 25 jaar).  

Een jongere/student die officieel apart gedomicilieerd is, is bijslagtrekkende voor zichzelf en kan de 

kinderbijslag zelf ontvangen. Hij/zij kan geen andere bijslagtrekkende aanduiden.  

Werk je als student?  

Werk je met een overeenkomst voor tewerkstelling als student of in een winstgevende activiteit in 

de deeleconomie, dan mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken om je kinderbijslag te 

behouden (zie https://centenvoorstudenten.be/info/studentenarbeid/kinderbijslag). 

 

Uitzondering 

Als je in je diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven heb je recht op 

kinderbijslag. Je kinderbijslag loopt dan na de laatste zomervakantie tot datum indienen 

thesis/stageverslag of het behalen van je diploma.  

Je ontvangt geen kinderbijslag meer als student vanaf de maand na uitschrijving of afstuderen. 

Als je na je uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij Actiris als werkzoekende, kan je maximaal 360 

dagen kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater ontvangen: 

- Zolang je geen 25 jaar bent 

EN 

- Je niet meer werkt dan 240u per trimester 

En  

- Je niet als zelfstandige in hoofdberoep werkt 

En  

- Je geen sociale uitkering ontvangt. 

 

 



Kinderbijslag en langdurige ziekte 

Als je ernstig ziek wordt tijdens het academiejaar of tijdens de zomervakantie, waardoor je niet 

langer voor 27 studiepunten ingeschreven kan blijven of kan inschrijven, dan kan je geen 

kinderbijslag als student meer ontvangen. Je kan je in dit geval best inschrijven als werkzoekende 

schoolverlater bij Actiris om het recht op kinderbijslag te behouden. 

Meer details en informatie over deze procedure kan je terugvinden op de website Centen voor 

Studenten (www.centenvoorstudenten.be). 

 

Kinderbijslag en studeren in het buitenland met domicilie in Brussel:  

Je behoudt de Brusselse kinderbijslag als je :  

- Verblijft of studeert in een land binnen de EER of in een land buiten de EER waarmee België 

een bilateraal akkoord afsloot.  

- Verblijft of studeert buiten de EER in een land waarmee België geen bilateraal akkoord afsloot 

op voorwaarde dat :  

A) je in een ander land verblijft, max. 2 maanden/jaar, in één of meerdere keren 

B) je in een ander land verblijft tijdens de schoolvakanties, max. 120 dagen/jaar 

C) je omwille van gezondheidsredenen in een ander land verblijft, max. 6 maanden/jaar 

D) je buiten België studeert met een studiebeurs (Belgische of van een buitenlandse 

instelling) 

E) Niet-hoger onderwijs buiten de EER (max. 1 schooljaar) voor behalen van einddiploma 

niet-hoger onderwijs in België 

F) Hoger onderwijs buiten de EER (max. 1 academiejaar) 

 

 

Meer informatie 

https://famiris.brussels/nl/ 

www.centenvoorstudenten.be 

Is er iets niet duidelijk? Contacteer een medewerker van de Sociale Dienst van je campus. 

 

 


