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Kinderbijslag na 18 jaar :
voor wie en hoe ?

Eindelijk achttien !
U wordt meerderjarig, zelfstandig, uw leven
als volwassene begint.
En daar horen ook een heleboel rechten en
plichten bij ... De kinderbijslag die u geniet is
één van de dingen die na deze belangrijke
verjaardag naar alle waarschijnlijkheid
verandert. Deze informatieve brochure zal u
beslist helpen klaarheid te scheppen.
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Kinderbijslag voor iedereen tot 18 jaar !
In België ontvangt ieder kind kinderbijslag tot en met
de maand augustus van het jaar van zijn/haar 18de
verjaardag, ongeacht zijn/haar studies of eventueel
gepresteerde werkuren.
Kort en duidelijk : tot op de wettelijke laatste dag van
de schoolplicht, ontvangt elke Belgische jongere
kinderbijslag.
Ook na de 31ste augustus van het kalenderjaar van de
18de verjaardag is uitkering van kinderbijslag nog mogelijk tot de 25ste verjaardag van de begunstigde, al zijn
daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Welke voorwaarden ? De begunstigde moet op
regelmatige basis les volgen als student, een vorming of
opleiding volgen, of actief werk zoeken.
Op de volgende bladzijden vindt u de verschillende
mogelijke scenario’s van een leven na de achttiende
verjaardag waarbij het recht op kinderbijslag behouden blijft.

Kinderbijslag na 18 jaar


Studeren in België
Secundair onderwijs :
minstens 17 uur en regelmatige aanwezigheid
Elke leerling ouder dan 18 jaar die ingeschreven is
in het secundair onderwijs moet minstens 17 lesuren
(van 50 minuten) per week les volgen om recht te
hebben op kinderbijslag.
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Hoger onderwijs :

Jongeren tussen 18 en 25 jaar oud die les volgen in
het hoger onderwijs blijven het volledige schooljaar
lang kinderbijslag genieten, als :


het schooljaar minstens 27 studiepunten telt (een
studiepunt is een eenheid …) die bestaat uit ex
cathedra lessen, uren voor het assimileren van de
leerstof, examenperiodes, persoonlijke studie-uren,
stage, voorbereidingen van een eindverhandeling, ...
Opmerking: een schooljaar specifiek voor het
schrijven van een eindverhandeling geeft eveneens
recht op kinderbijslag voor één jaar.



de student ingeschreven is vóór 30 november van
het schooljaar voor minstens 27 studiepunten.
(Als de student zich voor het eerst inschrijft na 30
november, heeft hij recht op kinderbijslag vanaf de
maand die volgt op de inschrijving).

Als we het hebben over het uitoefenen van een
professionele activiteit als student, wordt het jaar in
vier trimesters verdeeld.
Gedurende het eerste (januari-maart), tweede
(april-juni) en vierde trimester (oktober-december)
mag een student maximaal 240 uur werken per trimester.
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Tegelijk werken en studeren ?
Dat kan, mét behoud van kinderbijslag !
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In het derde trimester (juli-september) is er geen
maximumlimiet op voorwaarde dat de zomervakantie
een overgangsperiode is tussen twee schooljaren.
Als de zomervakantie het einde van de studies vormt,
geldt opnieuw de regel van maximaal 240 uur per
trimester.
Als iemand reeds werkloosheidsbijdragen of bijdragen
voor loopbaanonderbreking ontvangt, vervalt a priori
het recht op kinderbijslag.

Opgelet, schorsing of verlies van recht !
In sommige gevallen kan het recht op
kinderbijslag geschorst worden :

>



Tijdelijk : (gedurende een trimester)
als een student meer dan 240 uur werkt.



Tijdelijk : voor elke dag onwettige afwezigheid
(een weekend met één dag ervoor en één erna
onwettige afwezigheid schorst het recht op
kinderbijslag gedurende 4 dagen).



Definitief : indien een student zijn studies
stopzet en zich niet inschrijft voor een
andere opleiding, noch voor de wachttijd voor
werkloosheidsuitkeringen.

Studies met beperkt leerplan :

Dit secundair kwalificatieonderwijs, dat ook
alternerend onderwijs genoemd wordt,
is een alternatief voor het voltijds onderwijs.
Dit soort onderwijs wordt gegeven in de Centra voor
Alternerend Onderwijs en Vorming
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en combineert een algemene opleiding met beroepspraktijk. Les volgen met beperkt leerplan geeft recht
op kinderbijslag voor jongeren na 18 jaar, op twee
voorwaarden :


de opleiding moet erkend zijn door de gemeenschap
waarin ze gegeven wordt ;



het bruto-inkomen van een student mag
maandelijks maximaal 480,47 € bedragen.



Stage-en leerovereenkomsten

Jongeren ouder dan 18 jaar met een leercontract
genieten kinderbijslag tot uiterlijk de maand van hun
25ste verjaardag, op voorwaarde dat ze niet meer dan
480,47 € verdienen.
Dit bedrag wordt berekend door het loon in het kader
van het contract te vermeerderen met verloningen en/
of inkomsten die daaruit voortvloeien, bv.
een arbeidsovereenkomst en een sociale uitkering.

Wat als de erkenning wordt ingetrokken of geweigerd ?
Ook hier blijft het recht op kindergeld behouden,
volgens dezelfde voorwaarden.
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Wat als het leercontract verbroken wordt ?
Het recht op kinderbijslag kan gedurende drie
maanden behouden blijven, onder bepaalde
voorwaarden (de jongere volgt nog steeds theorielessen,
oefent geen winstgevende activiteit uit, enz.).
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Stageovereenkomst
De opleiding tot bedrijfsleider, beter gekend onder
de naam ‘stageovereenkomst’, geeft eveneens recht
op kinderbijslag na 31/08 van het kalenderjaar van
de 18de verjaardag van de begunstigde, op
voorwaarde dat de jongere wekelijks minstens 17 uren
les volgt of verplichte stage loopt en dat zijn
maandelijks bruto-inkomen (loon in het kader van de
stage) niet hoger is dan 480,47 €. Buiten de stage
mag hij maximum 240 uur per trimester werken.



Op zoek naar een job
Als een jongere tussen 18 en 25 jaar zijn
studies beëindigt of onderbreekt, kan hij zich
inschrijven als werkzoekende in wachttijd en zijn
recht op kinderbijslag behouden voor de duur
van zijn wachttijd. Voor jongeren jonger dan 18
jaar bedraagt de wachttijd 180 kalenderdagen
vanaf het ogenblik van de aanvraag voor
werkloosheidsuitkeringen. Voor jongeren ouder
dan 18 jaar is dat 270 kalenderdagen. Inschrijven
kan bij de VDAB in Vlaanderen, Actiris in het
Brussels Gewest, Forem in Wallonië en Arbeitsamt
voor de Duitstalige gemeenschap.
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Zijn er voorwaarden verbonden aan dat recht ?
Uiteraard !
In de volgende gevallen vervalt uw recht op kinderbijslag :


u werkt en verdient maandelijks meer dan 480,47 €
bruto ;



u ontvangt een wachtuitkering of andere sociale
uitkering van meer dan 480,47 € bruto per maand ;



uw inschrijving als werkzoekende wordt geschorst
als gevolg van ziekte of zwangerschapsverlof,
tenzij u zich binnen de 5 dagen na de
arbeidsongeschiktheid opnieuw inschrijft voor de
wachttijd ;



u weigert een aanvaardbare job of stage die de
VDAB, Actiris, Forem of Arbeitsamt u voorstelt ;



u verblijft in het buitenland, zonder dat de
bevoegde instelling u hiervoor goedkeuring heeft
gegeven en deze laatste schorst dan uw wachttijd.

Als u zich – zonder geldige reden – te laat inschrijft als
werkzoekende, zal de RVA uw wachttijd laten ingaan
op de exacte datum van inschrijving.
Het kinderbijslagfonds zal echter rekening houden met
de datum waarop u zich had moeten inschrijven. Zo
loopt u het risico dat de uitkering van uw kinderbijslag
vóór het einde van uw wachttijd wordt onderbroken.
Moraal van het verhaal: wees er op tijd bij !
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Wacht nooit tot morgen …
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Studeren in het buitenland

Nieuwe horizonten ontdekken
Zet u uw studies verder in het buitenland ?
Steek uw licht op bij de onderwijsinstelling waar u
gaat studeren om kinderbijslag te blijven genieten en
onaangename verrassingen te vermijden.
Ook uw kinderbijslagfonds kan u de nodige
informatie bezorgen : www.ucm.be.

>

Studeren in het buitenland en kinderbijslag

De Belgische wet is duidelijk: om kinderbijslag te
ontvangen, moet u in België wonen.
Er zijn echter uitzonderingen voor jongeren die
beslissen in het buitenland te gaan studeren.
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Er zijn drie mogelijke situaties :
1. D
 e student loopt school in een land van de
Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.
In dit geval blijft de student kinderbijslag
ontvangen op voorwaarde dat hij 17 lesuren volgt
per week (in het secundair onderwijs), of als het
lessenprogramma erkend wordt door het land waar
de jongere gaat studeren of overeenstemt met een
erkend programma.
2. D
 e student loopt school buiten de Europese
Economische Ruimte. Om recht te hebben op kinderbijslag, moet de student
voldoen aan dezelfde voorwaarden als een studerende
jongere in België én een algemene of een individuele
ministeriële afwijking genieten. Informatie over
deze afwijkingen (beurs, verderzetting van een
opleiding, ...) is verkrijgbaar bij het kinderbijslagfonds.
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3. D
 e student, kind van een buitenlandse werknemer,
die in zijn geboorteland studeert, heeft recht op
kinderbijslag maar dan wel een lager bedrag. De
landen waarmee België een bilateraal akkoord heeft
gesloten over het toekennen van dergelijke
uitkeringen zijn: Turkije, Tunesië, Marokko,
Algerije, Kroatië, Macedonië, Bosnië en Herzegovina.
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Au pair : een fantastisch avontuur !

Een onvergetelijke ervaring, dat is een periode als
au pair in een notendop. Het houdt in dat u in
het buitenland gaat wonen om er voor kinderen te
zorgen. Dit avontuur geeft echter niet automatisch
recht op kinderbijslag.
Om toch kinderbijslag te genieten, moet u voldoen
aan dezelfde studievoorwaarden als de andere studenten.
Het contract van een au pair mag echter geen
arbeidsovereenkomst zijn en het bewijs hiervan
moet doorgegeven worden aan het kinderbijslagfonds.
Weet ook dat elke au-pair-student onderhevig zal
zijn aan controle van de RKW, die zal beslissen over
het al dan niet behouden van de kinderbijslag.
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Een ander traject

Voor een aantal jongeren van 18 jaar met een handicap
is de situatie ietwat verschillend : zij behouden
bijkomende kinderbijslag tot uiterlijk het einde van de
maand van hun 21ste verjaardag.
Voor het uitkeren van de ‘klassieke’ kinderbijslag
wordt het schoollopen van de begunstigde gedurende
deze periode niet gecontroleerd.



werken in een bedrijf voor aangepast werk ;



werken als student (max. 23 dagen per jaar tijdens
de drie maanden juli-augustus-september en 23
dagen tijdens de rest van het jaar) of met een
contract via het plan opleiding-inschakeling ;
werken in het kader van een erkend leercontract
zonder het toegestane plafond te overschrijden ;





een sociale uitkering genieten voor een toegelaten
activiteit.
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Om dat supplement te kunnen ontvangen, mag de
begunstigde geen winstgevende activiteit uitoefenen
en ook geen vergoeding krijgen voor een lucratieve
activiteit. Er zijn echter een aantal uitzonderingen :
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Sociaal-medische evaluatie
Kinderen of jongeren met een handicap krijgen
een tegemoetkoming. De FOD Sociale Zekerheid
bepaalt sinds mei 2003 het bedrag hiervan na
een sociaal-medisch onderzoek dat rekening
houdt met de globale handicap en de gevolgen
ervan, i.p.v. enkel het puur medische aspect.
Deze nieuwe manier van evalueren steunt op 3
zuilen : de arbeidsongeschiktheid (lichamelijk of
geestelijk), de activiteit en de participatie van
het kind en de gevolgen van de aandoening op de
familiale omgeving van het kind.
De scores op deze drie zuilen bepalen het bedrag
van het supplement kinderbijslag.
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