
 

Kinderbijslag voor Hoger Onderwijs in het Vlaams Gewest 

1) Uitzondering diplomajaar 

Als een student in zijn diplomajaar geen 27 studiepunten opneemt (ongeacht of er eindwerk of stage 

in zijn ISP zit) is er éénmalig recht op kinderbijslag als student gedurende hele diplomajaar. Dit recht 

kan gebruikt worden voor een graduaatsdiploma, bachelordiploma of een masterdiploma. 

Dit geldt niet voor vervolgopleidingen: banaba’s, mamama’s, postgraduaten, doctoraten, 

doctoraatsopleidingen, schakel- of voorbereidingsprogramma’s. 

Bij een 2de inschrijving voor een diplomajaar van minder dan 27 studiepunten in dezelfde 

opleidingscyclus heeft de student nog recht op 12 maanden kinderbijslag als schoolverlater. 

Als de student nu ingeschreven is als werkzoekende, heeft hij nu al recht op kinderbijslag (in de 

hoedanigheid van werkzoekende schoolverlater) en zal hij/zij kinderbijslag blijven ontvangen als 

werkzoekende schoolverlater (oud bedrag kinderbijslag). 

 

2) Zieke student  

Studenten moeten geen beroep meer doen op de regeling van zieke schoolverlater. 

Overgangsmaatregel : Wie op 31.12.2018 in de regeling zit van zieke schoolverlater, blijft in die 

regeling; dit is gunstiger want er is recht op kinderbijslag tot het einde van de ziekte (geen beperking 

tot 1 jaar) op basis van een attest van de behandelende arts (geen beoordeling door 

overheidsdienst). 

De voorwaarde om zich aansluitend aan de ziekteperiode in te schrijven als werkzoekende bij de 

VDAB vervalt. 

 

Er is een specifieke regeling voor zieke studenten vanaf 1/1/2019. 

Verschillende situaties kunnen zich voordoen:  

Situatie 1 – Ziekte tijdens het academiejaar met inschrijving van minstens 27 stp 

inschrijving wordt verminderd tot minder dan 27 stp of studies worden stopgezet door ziekte =>  

recht op kinderbijslag voor hele lopende academiejaar tot zomervakantie van volgend academiejaar. 

Wat is er nodig? Eerste 6 maanden: ziekteattesten ingevuld door de behandelende arts. Na 6 

maanden ziekte: onderzoek door bevoegde dienst van Kind en Gezin.  

- Voorbeeld 1: de student is ingeschreven voor min. 27 stp in het academiejaar 2018-2019 en 

wordt ziek in februari 2019: recht op kinderbijslag tot uiterlijk september 2020, zonder 

voorwaarde van inschrijving in AJ 2019-2020. 



- Voorbeeld 2: de student is ingeschreven voor min. 27 stp in het academiejaar 2019-2020, 

wordt ziek op 2 oktober 2019 en vermindert omwille van ziekte zijn inschrijving tot < 27 stp: 

er is recht op kinderbijslag uiterlijk tot en met september 2021, zonder voorwaarde van 

inschrijving in AJ 2020-2021. 

Situatie 2 – Inschrijving van < 27 stp door ziekte 

Er is recht op kinderbijslag,  mits attest arts (model van Kind en Gezin) waarin staat dat student zich 

wegens ziekte niet kan inschrijven voor meer studiepunten.  

Situatie 3 –  Geen inschrijving 

Student kan zich bij begin van nieuwe ‘opleidingscyclus’ niet inschrijven én was tijdens vorig 

academiejaar niet ziek:  

- – 21 jaar: Aanvraag om medische vaststelling nodig door bevoegde dienst 

o Erkenning � als de specifieke ondersteuningsnood wordt vastgesteld: 

onvoorwaardelijk recht t.e.m. maximum 21 jaar (recht op basisgezinsbijslag en op de 

zorgtoeslag); 

o Er is enkel onmogelijkheid om de lessen te volgen en geen erkenning � als geen 

specifieke ondersteuningsnood is: recht op kinderbijslag voor max. 1 jaar (mits 

medisch attest). 

-  + 21 jaar:  

o Eerste 6 maanden is er recht op kinderbijslag mits ziekteattest 

o Vanaf 6 maanden: 

o onderzoek bij de bevoegde dienst;  

o recht voor maximum 1 academiejaar; 

o geen cumul van kinderbijslag met inkomensvervangende tegemoetkoming. 

 

Wat is er in beide gevallen nodig? Ziekteattest van arts (model kind en gezin). Na 6 maanden ziekte: 

onderzoek door bevoegde dienst van Kind en Gezin.  

Situatie 4 – Inschrijving van < 27 stp na ziekteperiode in de loop van het academiejaar 

Student schrijft zich, na het einde van de ziekteperiode in de loop van het academiejaar, in voor 

minder dan 27 stp (laattijdige inschrijving) => kinderbijslag blijft behouden voor lopende 

academiejaar, mits attest van ‘arts’ dat inschrijving voor ‘meer dan’ 27 stp niet kan.  

 

3) Kinderbijslag voor schoolverlaters 

Principe blijft: Na einde van studies die recht geven op kinderbijslag als student, is er nog recht op 

kinderbijslag als schoolverlater gedurende een periode van maximaal 12 maanden.  

Nieuw:  

- Geen inschrijving als werkzoekende bij de VDAB meer nodig – men spreekt over 

‘schoolverlater’, niet meer over ‘werkzoekende’ schoolverlater. 

- Startperiode van deze 12 maanden:  

o maand nadat het kind 18 jaar is geworden, indien daarna geen studies; 



o maand nadat het kind 21 jaar is geworden voor kinderen met een aandoening, indien 

daarna geen studies; 

o studenten:  

� niet-hoger onderwijs, die niet verder studeren: vanaf 1 september;  

� hoger onderwijs,  die niet verder studeren: vanaf 1 oktober (dus niet meer 1 

augustus); 

� ‘voortijdig beëindigen studies’: maand na de beëindiging van de studies; 

� ‘einde van alle activiteiten opgelegd door programma of einde van vorming’: 

maand na de beëindiging. 

- Het recht op kinderbijslag als student primeert steeds op het recht als schoolverlater.  

Als de studies worden gestopt, eindigt het recht op kinderbijslag als student op het einde van 

de maand. Als men zich later opnieuw inschrijft als student, is er terug recht op kinderbijslag 

als student.  

- Rugzakprincipe: het ‘krediet’ van 12 maanden kan in verschillende periodes worden ingezet, 

maar kan nooit langer dan 12 maanden bedragen.  

Bv. september 2019: einde studies => periode van 12 maanden start op 1 oktober 2019. In 

januari 2020: hervatting studies min. 27 stp, waardoor er terug recht is op kinderbijslag als 

student. Bij einde van die nieuwe studies: resterende 9 maanden kinderbijslag als 

schoolverlater (niet opnieuw 12 maanden).  

- Recht op kinderbijslag staat los van inschrijving als werkzoekende en beroeps-

inschakelingstermijn. Van zodra men beroepsinschakelingsuitkeringen krijgt, is er geen recht 

meer op kinderbijslag als schoolverlater. 

Bv. juni 2019: einde studies =>  periode van 12 maand recht op kinderbijslag als 

schoolverlater start op 1.10.2019 en eindigt op 30.9.2020;  inschrijving als werkzoekende op 

1.8.2019 =>  beroepsinschakelingstermijn loopt van 1.8.2019 tot 31.7.2020; er is recht op 

beroepsinschakelingsuitkeringen vanaf 1.8.2020 => geen recht meer op kinderbijslag als 

schoolverlater vanaf 1.8.2020, want geen cumul mogelijk van kinderbijslag en 

beroepsinschakelingsuitkeringen. 

- Als een student kan afstuderen in januari, kan hij nog als jobstudent werken tot zijn 475u 

uitgeput zijn of 80u/maand als werknemer zolang hij niet uitgeschreven is als student want 

dan begint zijn termijn als schoolverlater nog niet te lopen.  

 

 

Het recht op kinderbijslag als student/schoolverlater wordt geschorst als: 

-  Er een tewerkstelling is van > 475 uur per kalenderjaar als student (verminderde sociale 

bijdragen) 

-  Er een tewerkstelling is van > 80 per maand als werknemer/student (volledige sociale 

bijdrage) 

-  Werkt als zelfstandige in hoofdberoep 

-  Een sociale uitkering ontvangt 

Is het contingent van 475 uur overschreden of is er geen arbeidsovereenkomst voor 

tewerkstelling van studenten, dan telt de grens van 80 uur per maand, ook in de zomervakantie 

tussen twee academiejaren. 

 



Schoolverlaters die niet meer studeren (dus uitgeschreven zijn in hun hoger onderwijsinstelling) 

zullen geen gebruik meer kunnen maken van het resterende deel van hun 475 uur. 

Zijn geen winstgevende activiteiten:  

- vrijwilligerswerk met vergoedingen onder bepaald bedrag 

- vrijwillige dienst van collectief nut met soldij 

- vrijwillige militaire inzet, met bepaalde voordelen 

 

4) Verschillende bedragen voor schorsing/onderbreking (recht was reeds geopend) en nieuw 

recht openen op kinderbijslag 

- Geen recht omwille van tijdelijks schorsing wegens teveel gewerkt 

Een werkzoekende schoolverlater heeft in december 2018 geen recht op kinderbijslag omdat 

hij teveel heeft gewerkt en zijn recht werd tijdelijk geschorst: in januari 2019 zal er opnieuw 

recht zijn op het oude bedrag van de kinderbijslag (omdat zijn toekenningsperiode als 

werkzoekende loopt op 31 december 2018, maar geschorst was). 

- Recht gestopt omwille van inschrijving < 27 stp 1ste semester, maar bijkomende inschrijving 

voor 2de semester 

Wanneer het gaat om een student die op 31/12/2018 geen recht had wegens een 

inschrijving voor < 27 stp (niet in het diplomajaar) en zich na 1/1/2019 (maar wel tijdens het 

academiejaar 2018-2019) inschrijft voor een bijkomende opleiding waardoor hij wel aan 27 

studiepunten komt, wordt zijn recht met terugwerkende kracht hersteld vanaf het begin van 

het academiejaar 2018-2019, op voorwaarde dat de eerste inschrijving vóór 30/11/2018 

gebeurde. In dit geval gaat men het recht retroactief herstellen waardoor er dus wel een 

recht ontstaat op 31/12/2018. Deze student zal dan recht hebben op de bedragen van de 

overgangsmaatregelen. (= oude bedragen). 

Let op! Als de eerste inschrijving van de student na 30/11/2018 lag, zal het recht niet 

retroactief hersteld worden tot het begin van het academiejaar. Er zal dan een nieuw recht 

ontstaan vanaf het begin van de maand van de bijkomende inschrijving. 

Voorbeeld: eerste inschrijving voor 20 studiepunten op 5/12/2018, bijkomende inschrijving 

voor 11 studiepunten op 3/2/2019 => recht vanaf 1/2/2019 op de nieuwe bedragen. 

- Recht gestopt omwille van inschrijving < 27 stp 1ste semester en geen bijkomende inschrijving 

voor 2de semester, wel AJ nadien. 

Wanneer in dezelfde als vorige situatie de student zich pas voor het academiejaar 2019-2020 

inschrijft voor meer dan 27 studiepunten, zal hij opnieuw recht hebben op gezinsbijslagen 

vanaf de maand waarin het academiejaar begint. Deze student zal recht hebben op de 

nieuwe bedragen omdat hij op 31/12/2018, wegens een inschrijving voor minder dan 27 

studiepunten, toen geen recht had. Zijn recht werd ook niet retroactief hersteld omdat de 

nieuwe inschrijving enkel gevolgen heeft voor het nieuwe academiejaar.  

- Recht op kinderbijslag onderbroken na 31.12.2018 

Als er op 31/12/2018 wel recht was op kinderbijslag en er nadien pas een onderbreking is, zal 

men bij heractivering van het recht opnieuw recht hebben op de bedragen van de 

overgangsmaatregelen (= oude bedragen). 

 

 



5) Rangorde omkeren 

Kinderen die geboren zijn voor 1.1.2019 en voldoen aan de voorwaarden voor kinderbijslag 

op 31.12.2018 behouden het recht op kinderbijslag volgens de huidige regeling. 

In het geval er meerdere kinderen zijn in een gezin, zal de rangorde van de bedragen worden 

aangepast in aflopende volgorde. Er zijn maximaal 3 rangen, ook al zijn er meer kinderen in 

het gezin. Het oudste kind zal het hoogste bedrag krijgen, het tweede kind het middelste 

bedrag en het jongste kind het laagste bedrag. Deze bedragen worden ‘vastgeklikt’ aan het 

kind. Bijgevolg zal, als het recht van het oudste kind vervalt, het hoogste bedrag verdwijnen. 

Door het bedrag vast te klikken aan het kind, schuift de rangorde niet meer op, maar blijft 

het tweede kind het middelste bedrag krijgen en het jongste kind het laagste bedrag. 

 

6) Kinderbijslag en naar buitenland gaan?  

Voorwaarde van verblijf in België blijft behouden: men moet opgevoed worden of lessen 

volgen in België. Wie op wereldreis gaat, heeft in principe geen recht op kinderbijslag als 

schoolverlater. Geen kinderbijslag als er aanwijzingen zijn van verblijf buitenland.  

 

Algemene vrijstellingen van verblijfsvoorwaarde, o.a. 

o studenten die hoger onderwijs volgen buiten België; voor de hele periode van het 

gevolgde onderwijs; 

o schoolverlaters die vrijwilligerswerk verrichten buiten België, mits attest van de 

vrijwilligersorganisatie; 

o schoolverlaters die een opleiding of stage volgen buiten België, mits attest van de 

RVA of VDAB; 

o kinderen die tijdelijk buiten België verblijven gedurende max. twee maand in 

hetzelfde kalenderjaar, en hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied behouden. 

Algemene vrijstelling geldt enkel als er geen recht is op kinderbijslag o.b.v. buitenlandse 

regelgeving en de ouders geen winstgevende activiteit uitoefenen in dat land.  

 


