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MEER INFORM

FAMIFED
Het publieke kinderbijslagfonds

Je mag de hele zomervakantie (juli,
augustus en september) tussen twee
academiejaren werken zonder uur- en
inkomensbeperking.
Daarbuiten, dus in het academiejaar en in je
laatste zomervakantie, mag je maximaal
240 uren per kwartaal werken.
De werkuren worden strikt gecontroleerd
via de RSZ-aangifte van de werkgever
(DMFA).

Deze folder bevat algemene informatie.
Heb je nog specifieke vragen over je dossier,
neem dan contact op met je kinderbijslagfonds.
Het telefoonnummer van je dossierbeheerder
vind je bovenaan de brieven en de formulieren
die je van je kinderbijslagfonds ontvangt.

Deel elke wijziging in je
gezins- of beroepssituatie of in die
van de kinderen mee aan je
kinderbijslagfonds.
FAMIFED
Trierstraat 70
Stuur je post terug ?
Trierstraat 70, bus 1, 1000 BRUSSEL
Algemene info:
www.famifed.be
fam.bru@famifed.be
 0800-35 950 (numéro gratuit)
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Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

EN?
VOORWAARD

Je hebt nog recht op kinderbijslag als je:
 nog geen 25 bent,
 én ten laatste op 30 november ingeschreven
bent in het hoger onderwijs,
 én ingeschreven bent en blijft voor minstens
27 studiepunten.
Voorbeelden:
1. Je schrijft je in ten laatste op 30 november, in
één of meerdere onderwijsinstellingen. Je
studiepunten zijn als volgt verdeeld:
september - december: 15 studiepunten,
januari - mei : 15 studiepunten.
Het minimum van 27 studiepunten is bereikt.
Je krijgt het hele academiejaar kinderbijslag.
2. Je schrijft je ten laatste op 30 november in. Je
studiepunten zijn als volgt verdeeld:
september - december: 30 studiepunten,
januari - mei : 0 studiepunten.
Het minimum van 27 studiepunten is bereikt.
Je krijgt het hele academiejaar kinderbijslag.

BIJZONDERE

3. Je schrijft je ten laatste op 30 november in voor
het 1e semester :
van september tot december: 10 studiepunten.
Het minimum van 27 studiepunten is niet bereikt.
Je krijgt geen kinderbijslag.
Je schrijft je daarna in voor het 2e semester:
van januari tot mei: 20 studiepunten.
Je voldoet nu aan de voorwaarden: je was ten
laatste op 30 november ingeschreven en je hebt
genoeg (10+20) studiepunten voor het
academiejaar. Je hebt recht op kinderbijslag voor
het hele academiejaar. De kinderbijslag van
september tot december krijg je met
terugwerkende kracht.
Als je het aantal studiepunten in de loop van het
academiejaar verandert tot minder dan 27 of je
beëindigt je studies in de loop van het
academiejaar dan stopt de kinderbijslag vanaf de
maand nadien.
Als je je na 30 november inschrijft voor minstens
27 studiepunten, heb je recht op kinderbijslag
vanaf de maand volgend op de inschrijving.

GEVALLEN

1. Je studeert (nog) niet in het
studiepuntensysteem
Je hebt het hele academiejaar recht op
kinderbijslag als je :
 nog geen 25 bent,
 onderwijs volgt dat overeenstemt met een
voltijds studieprogramma en leerplan,
 of ingeschreven bent en blijft voor minimum
13 lesuren per week.
Je hebt nog voor één academiejaar recht op
kinderbijslag als je :
 nog geen 25 bent,
 en alleen ingeschreven bent voor je
eindverhandeling.
2. Je studeert voor een deel in het
studiepuntensysteem en voor een deel in het
vroegere systeem. De studiepunten worden dan
omgerekend in lesuren. Als je in totaal aan
13 lesuren komt per week, heb je recht op
kinderbijslag.

