Kinderbijslag
OAO, SAO & DA // leerling gedomicilieerd in Vlaanderen

Het recht op gezinsbijslag wordt geregionaliseerd. Dit maakt dat ook de voorwaarden waaraan een
leerling moet voldoen om nog rechtgevend op gezinsbijslag te zijn vanaf 1 januari 2019 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 Vlaanderen.

REGELGEVING
Voor leerlingen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen is de gezinsbijslag is onvoorwaardelijk gegarandeerd
tot en met de maand waarin de leerling 18 jaar wordt.
Voor een leerling die een alternerende opleiding volgt waarvan de les- en werkplekcomponent minstens
17 uur per week is, wordt gezinsbijslag toegekend, ook na de maand waarin de leerling 18 jaar wordt.
Vanaf 1 januari 2019 leidt de winstgevende activiteit van een leerling, die onderwijs of een vorming volgt,
tot de schorsing van de gezinsbijslag tenzij de winstgevende activiteit voortvloeit uit:
− Vergoedingen en sociale uitkeringen uit een tewerkstelling in een systeem van alternerend leren
en werken. Dit betekent dat hetgeen de leerling verdient op basis van een OAO of een DA geen
invloed heeft op het recht op gezinsbijslagen.
− Inkomsten uit studentenarbeid. Er mag max. 475 uur studentenarbeid gedaan worden met
studentenovereenkomsten met verminderde bijdragen zonder dat dit invloed heeft op
gezinsbijslagen. Opgelet: Om na te gaan wanneer en bij wie een leerling in een alternerende
opleiding een studentenovereenkomst kan sluiten, verwijzen wij naar de fiche over
studentenovereenkomst.
− Inkomsten uit andere tewerkstelling (vb. arbeidsovereenkomst) voor maximum 80 uur per maand.
− Inkomsten uit zelfstandige activiteit in bijberoep.

CONCRETE GEVOLGEN VOOR LEERLINGEN IN EEN
ALTERNERENDE OPLEIDING
De voorwaarden om recht op gezinsbijslag te behouden zijn vanaf 1 januari 2019 voor iedere leerling in
een alternerende opleiding hetzelfde, ongeacht waar de leerling een alternerende opleiding volg t (voltijds
onderwijs, DBSO, Syntra, BUSO).
De wetgeving in Vlaanderen wordt sterk vereenvoudigd en versoepeld voor leerlingen verbonden door
een alternerende opleiding. Hetgeen de leerling verdient op basis van een alternerende opleiding (OAO,
DA) wordt buiten beschouwing gelaten. M.a.w. alle inkomsten die op het loonbriefje worden vermeld,
worden niet beschouwd als een winstgevende activiteit.
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EEN AANTAL VOORBEELDEN
−
−
−

Indien een onderneming een toeslag toekent aan een 19-jarige leerling voor zondagsarbeid wordt
het recht op gezinsbijslag 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 de leerling toekent in het kader van zijn alternerende opleiding
brengt het recht op gezinsbijslag niet in gevaar.

EEN VOORBEELD VOOR DE COMBINATIE VAN EEN OAO/DA IN HET KADER
VAN ALTERNEREND LEREN EN STUDENTENARBEID
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 gezinsbijslag komt niet in gevaar
zolang de studentenovereenkomst uitgeoefend wordt met verminderde RSZ-bijdragen (niet meer dan 475
uur per kalenderjaar).
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