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Kinderbijslag 
OAO, SAO & DA // Leerling gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het recht op kinderbijslag werd geregionaliseerd. Dit maakt dat ook de voorwaarden waaraan een leerling 
moet voldoen om nog rechtgevend op kinderbijslag te zijn verschillend is naargelang de woonplaats van 
de leerling (Vlaanderen, Brussels hoofdstedelijk gewest, Wallonië of de Duitstalige gemeenschap). Wij gaan 
hier verder in op de situatie voor leerlingen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

REGELGEVING 

Voor leerlingen die gedomicilieerd zijn in het BHG is de kinderbijslag onvoorwaardelijk gegarandeerd tot 
en met de maand waarin de leerling 18 jaar wordt. 

Ook na de maand waarin de leerling 18 jaar wordt, kan kinderbijslag worden toegekend als voldaan wordt 
aan de voorwaarden (voorwaardelijk recht) 

VOORWAARDELIJK RECHT OP KINDERBIJSLAG  

Voor een leerling die een alternerende opleiding volgt moet de les- en werkplekcomponent minstens 17 
uur per week bedragen. Deze voorwaarde wordt voor een leerling in een alternerende opleiding als 
vervuld beschouwd. 

Vanaf 1 januari 2020 leidt de winstgevende activiteit van een leerling, die onderwijs of een vorming volgt, 
tot de schorsing van de kinderbijslag. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, m.n.: 

− Vergoedingen en sociale uitkeringen (winstgevende activiteit) uit een tewerkstelling in een 
systeem van alternerend leren en werken. Dit betekent dat hetgeen de leerling verdient op basis 
van een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
(DA) geen invloed heeft op het recht op kinderbijslag. 

− Buiten de alternerende opleiding geldt dat een leerling voor het 1ste, 2de en 4de kwartaal niet 
meer mag worden tewerkgesteld dan 240 uren per kwartaal. Hieronder verstaat men de uren: 

o Studentenovereenkomst 
o Andere tewerkstelling (vb. uitzendarbeid…) 
o Zelfstandige in bijberoep (de gepresteerde uren worden nagegaan o.b.v. een verklaring van 

het gezin) 

Een leerling die de 240-uren overschrijdt, verliest het recht op kinderbijslag voor het betrokken kwartaal. 
Buiten de alternerende opleiding geldt dat voor het 3de kwartaal de leerling onbeperkt mag werken op 
voorwaarde dat na de zomervakantie de opleiding of studies worden hernomen.  
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EEN AANTAL VOORBEELDEN 

− Indien een onderneming een toeslag toekent aan een 19-jarige leerling voor zondagsarbeid wordt 
het recht op kinderbijslag niet langer in gevaar gebracht. 

− Een 19-jarige leerling verbonden door een DA kan op basis van de inkomsten uit deze DA nog 
rechtgevend zijn op kinderbijslag. 

− Een premie die de sector aan een leerling toekent in het kader van zijn alternerende opleiding 
brengt het recht op kinderbijslag niet in gevaar. 

− Een 19-jarige leerling kan in principe tijdens het cursusjaar bij een andere werkgever een 
studentenovereenkomst sluiten gedurende 1 dag per week. Het recht op kinderbijslag komt niet 
in gevaar zolang de studentenovereenkomst niet meer dan 240 uur per kwartaal bedraagt tijdens 
het 1ste,2de en 4de kwartaal. Tijdens het 3de kwartaal mag de leerling onbeperkt werken zolang 
hij na de zomervakantie zijn studies verderzet of nieuwe studies aanvat. 
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