
Kinderbijslag voor studenten Hoger Onderwijs in Wallonië  

 

Wanneer is er recht op kinderbijslag?  

 

1. Je bent geboren voor 1/01/2001: 

 

Je hebt automatisch recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar 

wordt. Studeer je in het hoger onderwijs, dan kan dit recht  verlengd worden tot de leeftijd 

van 25 jaar   

Hiervoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen:  

- je bent voor 30 november van het lopende academiejaar ingeschreven voor minimum 27 

studiepunten in een bachelor/master opleiding; 

- je  volgt een stage om in een ambt benoemd te worden; 

- je werkt aan je bachelorproef/stageverslag/thesis (onder bepaalde voorwaarden tot de 

datum dat je de bacherlorproef/stageverslag/thesis indient); 

- je volgt 1 of meerdere vormingen; 

- je volgt een doctoraatsopleiding van meer dan 27 studiepunten, je studiepunten van je 

doctoraatsthesis tellen niet mee. 

Je recht op kinderbijslag stopt op het einde van de maand dat je 25 jaar wordt, zelfs als je in het 

hoger onderwijs studeert. 

2. Je bent geboren na 1/01/2001: 

 

� “half-automatisch recht” 

Het recht op kinderbijslag is onvoorwaardelijk tot 31 augustus van het jaar dat je 18 jaar wordt. 

Tussen 18 en 21 jaar wordt het recht op kinderbijslag “half-automatisch”. Dit betekent dat er  geen 

controle van de situatie is tijdens deze periode. 

In volgende situaties ontvang je echter geen kinderbijslag:  

- je werkt meer dan 240 uur per trimester (uitzonderingen:  je werkt met een 

arbeidsovereenkomst voor studenten, je bent student-zelfstandige en/of je volgt een 

alternerende opleiding); 

- je ontvangt een sociale uitkering (ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, arbeidsongeval of 

beroepsziekte) voortvloeiend uit een niet-toegelaten winstgevende activiteit; 

- je ontvangt een werkloosheidsuitkering of een vergoeding voor onderbreking van je job; 

- je bent volgt een opleiding bedrijfsbeheer of een alternerende opleiding en je verdient meer 

dan € 551,89 per maand. 

Eenmaal je de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt, moet je opnieuw aantonen dat je een studentenjob 

uitoefent, werkzoekende bent, een opleiding volgt, … en dit tot het einde van je recht op 

kinderbijslag als je 25 wordt. 

Studentenarbeid: de overeenkomsten voor tewerkstelling als student zijn niet langer beperkt tot 240 

uur per trimester. De student mag onder dit soort overeenkomst onbeperkt bijklussen. 



Werkzoekende:  je hebt “half-automatisch” recht op kinderbijslag tot het einde van de maand 

waarin je 21 jaar wordt, tenzij je je bevindt in één van bovenvermelde situaties, die als ‘beletsel’ 

gelden. Nadat je 21 jaar bent geworden, blijft het recht op kinderbijslag als je ‘werkzoekende 

jongere’ bent en er geen beletsel is waardoor je geen recht meer hebt op kinderbijslag. 

Meer info vind je op https://www.famiwal.be/ (opvolger van Famifed voor het Waals Gewest) 

Wie ontvangt de kinderbijslag?  

De bijslagtrekkende is meestal de moeder. Wallonië betaalt niet aan een bijslagtrekkende buiten 

Wallonië tenzij er internationale en bilaterale akkoorden van toepassing zijn.  

Werk je als jobstudent?  

Je mag meer dan 240u/kwartaal werken met behoud van je kinderbijslag als je werkt als student. 

Als je zelfstandige bent in hoofdberoep, moet je kunnen aantonen dat je niet meer werkt dan 

240u/kwartaal.  

Je mag ook geen sociale uitkering (uitgezonderd leefloon) ontvangen. 

Hoeveel je dan verdient, is niet belangrijk.  

Uitzondering 

Ben je in je diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven, dan heb je nog recht op 

kinderbijslag als je studieprogramma een thesis, bachelorproef of stageverslag omvat. Je 

kinderbijslag loopt dan tot op de dag dat je het eindwerk indient. 

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

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

dagen kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater ontvangen, indien: 

- je geen 25 jaar bent 

EN 

- je inkomen niet hoger is dan € 551,89  bruto/maand. 

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 in bepaalde 

gevallen toch jouw kinderbijslag als student behouden. 

 

 

Meer informatie: https://www.famiwal.be/ 

 

Is er iets niet duidelijk? Contacteer een medewerker van de sociale dienst van je campus. 


