OAO, SAO & DA

KINDERBIJSLAG (leerling gedomicilieerd in Brussel)
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 Brussel.
Kinderbijslag is onvoorwaardelijk gegarandeerd tot 31 augustus van het jaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Vanaf 18 jaar
moet de leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog recht te hebben op kinderbijslag. De leerling in alternerende
opleiding moet aantonen dat hij of zij studeert en zijn of haar inkomsten mogen de kinderbijslaggrens van 551,89 euro per
maand niet overschrijden. Elke maand waarin de leerling meer verdient dan de kinderbijslaggrens, wordt het recht op
kinderbijslag geschorst en krijgt de leerling voor die maand dus geen kinderbijslag uitbetaald. Hieronder vind je terug
welke inkomsten in welke situatie worden meegerekend.

Leerlingen ingeschreven in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of een Syntra-lesplaats
Om het recht op kinderbijslag te behouden, mogen voor deze leerlingen de inkomsten uit de alternerende overeenkomst
(OAO of DA), ander werk en/of een sociale uitkering (bv. vergoeding tijdelijke werkloosheid, vergoeding tijdelijke
arbeidsongeschiktheid,…), samen niet hoger zijn dan 551,89 euro per maand (geïndexeerd brutobedrag).
Voor deze leerlingen tellen de inkomsten die ze verdienen buiten de opleiding dus ook mee, bijvoorbeeld inkomsten uit:
>

een studentenovereenkomst (zoals bedoeld in de wet op de tewerkstelling van studenten (max. 475 uur/jaar));

>

een arbeidsovereenkomst;

>

uitzendarbeid.

inkomsten op basis van een studentenovereenkomst tijdens de maanden juli, augustus en september niet mee om te
bepalen of de kinderbijslaggrens is overschreden. Als de leerling na de zomermaanden niet verder studeert (in een
alternerende of andere opleiding) mogen de inkomsten van de leerling in de maanden juli, augustus en september niet
hoger zijn dan €551,89 per maand om het recht op kinderbijslag te behouden voor die maanden. Om voor de maand
september het recht op kinderbijslag te behouden moet de leerling bovendien ingeschreven zijn bij VDAB als werkzoekend
schoolverlater.

Leerlingen ingeschreven in een duale opleiding in het voltijds onderwijs
Om het recht op kinderbijslag te behouden, mogen voor deze leerlingen de inkomsten uit de alternerende overeenkomst
(OAO en DA sociale maribel) en de eventuele sociale uitkeringen die daaruit voortvloeien (bv. vergoeding tijdelijke
werkloosheid, vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid,…), samen niet hoger zijn dan 551,89 euro per maand
(geïndexeerd brutobedrag). Daarnaast mag de leerling buiten de opleiding niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (bv.
met een studentenovereenkomst, arbeidsovereenkomst, uitzendarbeid, …) om het recht op kinderbijslag te behouden.
Uitzondering: Als de leerling na de zomermaanden verder studeert (in een alternerende of andere opleiding) mag de
leerling in de maanden juli, augustus en september een onbeperkt aantal uren werken buiten de opleiding zonder het
recht op kinderbijslag te verliezen. Als de leerling na de zomermaanden niet verder studeert (in een alternerende of andere
opleiding) mag de leerling in de maanden juli, augustus en september in totaal niet meer dan 240u gewerkt hebben
(buiten de opleiding) om voor de die maanden het recht op kinderbijslag te behouden. Om voor de maand september het
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Uitzondering: Als de leerling na de zomermaanden verder studeert (in een alternerende of andere opleiding) tellen de

recht op kinderbijslag te behouden mogen bovendien voor die maand de inkomsten van de leerling niet hoger zijn dan
551,89 euro en moet de leerling ingeschreven zijn bij VDAB als werkzoekend schoolverlater.

Alle leerlingen
Ongeacht waar de leerling is ingeschreven worden volgende inkomsten uit een alternerende overeenkomst niet
meegerekend:
>

vakantiegeld;

>

maaltijdcheques;

>
>

verplaatsingskosten;
kledijvergoeding;

>

mobiliteitsvergoeding: deze telt niet mee als inkomst op voorwaarde dat het gaat om een terugbetaling van kosten
waarvan het bedrag kleiner is dan 0,1316 euro/km én dit principe in de cao werd opgenomen. De
mobiliteitsvergoeding valt dan niet onder het begrip loon van de RSZ en er moet geen rekening mee gehouden
worden bij de berekening van de inkomsten.

Combinatie studentenarbeid met een alternerende opleiding (leren en werken of een duale opleiding)
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de situaties waarin inkomsten uit studentenarbeid al dan niet

Oktober – juni
1ste, 2de en 4de
kwartaal

Kinderbijslaggrens
Deeltijds onderwijs / Syntra-lesplaats
> Inkomsten uit tewerkstelling binnen
én buiten de opleiding worden
meegerekend.

Kinderbijslaggrens
Duale opleiding in voltijds onderwijs
> Er wordt alleen rekening gehouden met de
inkomsten uit de duale opleiding.
> Voor tewerkstelling buiten de opleiding geldt
de 240-uren-regeling per kwartaal.

Juli, augustus en
september=
3de kwartaal

Verderzetting studies na de zomer
> Inkomsten uit studentenarbeid
worden niet meegerekend.

Verderzetting studies na de zomer
> Er wordt alleen rekening gehouden met de
inkomsten uit de duale opleiding.
> Onbeperkt aantal uren tewerkstelling buiten de
opleiding mogelijk in dit kwartaal.
Geen verderzetting studies na de zomer
> Voor tewerkstelling buiten de opleiding geldt
vor dit kwartaal de 240-uren-regeling.
> Juli-augustus: Inkomsten uit studentenarbeid
worden niet meegerekend.
> September: Inkomsten uit studentenarbeid
worden meegerekend en de leering moet
ingeschreven zijn bij VDAB als werkzoekend
schoolverlater.

OAO: Overeenkomst van Alternerende Opleiding
DA: Deeltijdse arbeidsovereenkomst
Famifed – info rond kinderbijslaggrens:
http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kindsituatie/leerovereenkomst-alternerende-overeenkomst
Info rond kinderbijslag als de leerling inkomsten heeft:
http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kindsituatie/mijn-kind-heeft-inkomsten
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Geen verderzetting studies na de zomer
> Inkomsten uit studentenarbeid
worden wel meegerekend.
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meegerekend worden om te bepalen of het recht op kinderbijslag behouden blijft.

