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Ook jongeren die in België wonen en in het buitenland studeren, kunnen recht 
hebben op kinderbijslag tot hun 25e. 

Voorwaarden? 

Het buiten België gevolgde onderwijs moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Dat wordt elk jaar nagegaan met dit formulier. Vul a.u.b pagina 2 in en stuur ons die 
zo vlug mogelijk terug. Pagina 3 moet ingevuld worden door de buitenlandse 
onderwijsinstelling. Bezorg ons ook die zo vlug mogelijk terug. 

In principe moet een kind in België opgevoed worden om recht te hebben op 
kinderbijslag. Maar er is  vrijstelling van die verblijfsvoorwaarde als de jongere 
studeert 

− in een land van de Europese Economische Ruimte (EER – dat zijn de landen 
van de Europese Unie en ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein); 

− buiten de EER met een Belgische of Europese studiebeurs; 
− in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst gesloten heeft; 
− in een ander land en 

- hoger onderwijs volgt en nog geen Belgisch of buitenlands diploma hoger 
onderwijs behaald heeft; 

- niet-hoger onderwijs volgt nadat hij in België al een einddiploma secundair 
onderwijs behaald heeft (vrijstelling voor maximum één schooljaar); 

- hoger onderwijs volgt nadat hij in België of in een ander land al een 
einddiploma hoger onderwijs behaald heeft (vrijstelling voor maximum één 
schooljaar). 

In deze laatste drie gevallen mag geen ouder (of partner van een ouder) van de 
jongere werken in het land waar de jongere studeert.  Het kind mag in het 
buitenland geen recht hebben op kinderbijslag. 

Er is ook vrijstelling van de verblijfsvoorwaarde als de persoon die recht heeft op 
kinderbijslag voor de jongere, buiten België werkt als gedetacheerde en de jongere 
samen met die persoon in het land van detachering verblijft (als gedetacheerde 
betekent dat die persoon onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid). 
In andere gevallen kan de Minister van Sociale Zaken op aanvraag vrijstelling 
verlenen van de verblijfsvoorwaarde.  

 

Deze gegevens worden 
gevraagd om de kinderbijslag 
te kunnen betalen.  Wilt u de 
gegevens die over u bewaard 
worden inkijken of 
verbeteren, wend u dan tot 
uw kinderbijslagfonds op 
bovenstaand adres. 

Nog vragen ? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw kinderbijslaginstelling. Het adres, 
de naam en het telefoonnummer van uw dossierbeheerder vindt u hierboven. 

Voor algemene informatie over kinderbijslag kunt u ook terecht bij de Rijksdienst 
voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70 te 1000 Brussel, 
telefoon 02-237 23 40. 

Informatie over kinderbijslag vindt u ook op www.kindergeld.be. 

Kinderbi js lag 
na de leerpl icht  –  
Studie  bui ten de  
Europese  
Economische Ruimte  
 

contact  
telefoon  

dossiernummer  

Trierstraat 70 
B-1000 Brussel 
telefoon 02-237 21 11 
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 contact 
telefoon 

dossiernummer 

 

 
 
 
Naam en voornaam van de jongere ....................................................................................................................................

Geboortedatum ....................................................................................................................................

 
 
Kruis aan en vul in wat voor de jongere van toepassing is. 
Het kan zijn dat u meer dan een situatie moet aankruisen. 
 
 
A1  Hij/zij heeft in België al een einddiploma secundair onderwijs behaald (ASO, TSO, BSO, KSO, GSO). 

A2  Hij/zij heeft in België of in een ander land al een einddiploma hoger onderwijs behaald. 

A3  Hij/zij heeft in België of in een ander land nog geen einddiploma hoger onderwijs behaald. 

A4  Hij /zij studeert buiten België met een studiebeurs van ...............................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

A5 Verblijven de volgende familieleden van de jongere in het land waar hij/zij studeert? 

Oefenen zij daar een beroep uit als werknemer of als zelfstandige? 

 vader       werknemer/ambtenaar   zelfstandige 

 moeder      werknemer/ambtenaar   zelfstandige 

 stiefvader      werknemer/ambtenaar   zelfstandige 

 stiefmoeder      werknemer/ambtenaar   zelfstandige 

 partner van een van die personen    werknemer/ambtenaar   zelfstandige 

 
 
 
 
! Deel het ons a.u.b mee als de jongere in de loop van het school- of academiejaar 

- meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België) vanaf 
oktober, 

- definitief stopt met studeren of een opleiding volgen, 
- opnieuw gaat studeren of een opleiding volgen. 

 
 
 
! Vergeet niet het formulier te ondertekenen. 

 Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 

Datum ...........................................        Handtekening ................................................................  
Telefoonnummer ........................................................  
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Verklaring van de onderwijsinstelling 
School- of academiejaar ........................................ 

 
 Ondergetekende   (naam en voornaam) ...................................................................................................

 verklaart dat  (naam en voornaam van de jongere) ..........................................................................

..................................................................... geboren op .............................................

 in onze onderwijsinstelling  (naam en adres) .........................................................................................................

.....................................................................................................................................

 ingeschreven is voor 
bovenvermeld school- of 
academiejaar met 

 begindatum ...................................................... en einddatum ...................................

vakantieperiodes .........................................................................................................

.....................................................................................................................................

 
B1 Om welk onderwijs gaat het?  B1.1  hoger onderwijs 

B1.2  ander 
 

B2 Is het onderwijs erkend door de overheid van uw land?  ja  Ga naar vraag B6.
 nee 

 
B3 Stemt het onderwijs overeen met een studieprogramma dat erkend is door de overheid 

van uw land? 
 ja  Ga naar vraag B6.
 nee 

 
B4 Heeft de student zich met de toestemming van de academische of de schooloverheid 

een programma samengesteld van minstens 13 lesuren per week? 
 ja  Ga naar vraag B6.
 nee 

 
B5 Volgt de jongere per week minstens 17 lesuren? 

 
 ja 
 nee 

 Met lesuren worden gelijkgesteld:  
 1. uren verplichte stage vereist voor het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd 

diploma, getuigschrift of brevet 
 

 2. uren verplichte oefeningen in de onderwijsinstelling onder toezicht van leraren  
 3. (ten hoogste 4) verplichte studie-uren onder toezicht in de onderwijsinstelling 

 
 

B6 Volgt de student de lessen sinds het begin van het school- of academiejaar?  ja 
 nee, sinds ....................

 
B7 Omvat het programma van het gevolgde onderwijs stages? 

Zijn die stages vereist voor het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, 
getuigschrift of brevet? 

 ja  nee 

 ja  nee 

 De stageperiodes zijn ..........................................................................................................................................................
 
en het loon of de vergoeding bedraagt bruto per maand ....................................................................................................

 

B8 Werkt de student aan een eindverhandeling?  ja, sinds ..................................................................................  

ze wordt ingediend op ............................................................  

 nee 

B9 Als de jongere zijn studie stopgezet heeft, geef dan de laatste aanwezigheidsdag op .........................................

 
 
 

Stempel van de onderwijsinstelling Datum .....................................................................  
 
Handtekening .........................................................  

 


