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Dossiernummer/Rijksregisternummer: ……………………………………….. 
Kinderbijslag na de leerplicht – ondernemersopleiding (P9bis)  
Periode: …/…/…. - …/…/….  
10 Verklaring van de persoon die de kinderbijslag ontvangt 

11 Naam en voornaam van de 
leerjongen of het leermeisje 

Geboortedatum 

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

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

12 De jongere heeft 
 
naam onderwijsinstelling of 
opleidingscentrum 

 � de lessen gevolgd tot het einde van het schooljaar 
� zijn opleiding stopgezet 
� een studie of opleiding hervat op  ............................................................................  
   ................................................................................................................................  

13 Nam de jongere deel aan de 
tweede examenperiode? 

 � nee � ja, de laatste examendag was  ...............................................................  

14 Heeft de jongere gewerkt?  � nee � ja à Vul hieronder in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

bv. als vrijwilliger, stagiair, contract 
deeltijds leren/deeltijds werken, 
beurs wetenschappelijk onderzoek 

     aantal uren brutoloon per 
  van tot per maand maand 
� studentencontract  ....................   ....................   ...................   .........................  

� arbeidscontract van  ....................   ....................   ...................   .........................  
 bepaalde duur (ook 
 bij een interimbureau 

� arbeidscontract van  ....................   ....................   ...................   .........................  
 onbepaalde duur  

� leercontract  ....................   ....................   ...................   .........................  

� zelfstandige  ....................   ....................   ...................   .........................  

� stageovereenkomst  ....................   ....................   ...................   .........................  

� andere ....................   ....................   ....................   ...................   .........................  
 

15 Heeft de jongere een sociale 
uitkering ontvangen? 
bv. overbruggingsuitkering, 
werkloosheidsuitkering, 
uitkering wegens ziekte/ 
arbeidsongeval? 

 � nee � ja à Vul hieronder in. 
� welke uitkering?   .....................................................................................................  
Periode  .........................................................................................................................  

16 Heeft de jongere zich laten 
inschrijven als werkzoekende? 

 � nee   
� ja, op  ...........................................................  

   Ondertekening 
 Wijzigingen in de situatie van 

de jongere moet u ons zo snel 
mogelijk uit eigen beweging 
meedelen 
 

 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb. 

Datum  ...........................................................................................................................  

Telefoon  .......................................................................................................................  

E-mail  ...........................................................................................................................  

Handtekening  ...............................................................................................................  
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De jongere volgt les in een opleidingscentrum en ook een praktijkopleiding (stage) 
 
20 In te vullen door het opleidingscentrum 

21 Naam en voornaam  Ik    ................................................................................................................................  

22 Naam en voornaam van de 
jongere  

verklaar dat  ..................................................................................................................  

23 Naam en adres 
 

In ons opleidingscentrum  .............................................................................................  

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

Ingeschreven is/was voor de opleiding  ........................................................................  

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

  
 

 jaar   ......................  dat begint op   .........................  en eindigt op  .........................  

kerstvakantie van  ......................................................  tot  ...........................................  

paasvakantie van  ......................................................  tot  ...........................................  

zomervakantie van  ....................................................  tot  ...........................................  

   

25 Als de jongere met de 
opleiding gestopt is 

 Laatste aanwezigheidsdag : …………………………………………………………… 

 

 
Stempel van het 
opleidingsinstituut 
 
 

 Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 

Datum  ...........................................................................................................................  

Telefoon  .......................................................................................................................  

E-mail  ...........................................................................................................................  

Handtekening  ...............................................................................................................  
 

30 In te vullen door de leertrajectbegeleider 

31 Naam en voornaam  Ik    ................................................................................................................................  

32 naam en voornaam van de 
jongere  

verklaar dat  ..................................................................................................................  

een stageovereenkomst gesloten heeft op  ..................................................................  

33 Naam en adres werkgever 
(stagemeester)  

met  ...............................................................................................................................  
 

   voor de periode  van  .................................................  tot  ...........................................  

 Alleen de stages die 
verplicht zijn voor het 
diploma tellen mee voor de 
vereiste 17 lesuren. 

 
De stageovereenkomst is gesloten voor .......................................... uren per week, 
bestaande uit lesuren en verplichte stages voor het diploma. 

 

34 Bruto vergoeding per maand   …………………………………. EUR 
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35 De stageovereenkomst is 

 

 � tot de gestelde einddatum uitgedaan 

� verbroken op  ...........................................................................................................  

� geschorst van   .....................................................  tot ……………………………….  

Ik verklaar dat de ondernemersopleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
 
Datum  ..........................................................................................................................  

Telefoon  .......................................................................................................................  

E-mail  ...........................................................................................................................  

Handtekening  ...............................................................................................................  

 

De jongere volgt alleen les in een opleidingscentrum 
40 In te vullen door het opleidingscentrum 

41 Naam en voornaam  Ik    ................................................................................................................................  

42 naam en voornaam van de 
jongere  

verklaar dat  ..................................................................................................................  

43 Naam en adres 
 

In ons opleidingscentrum  .............................................................................................  

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

Ingeschreven is/was voor de opleiding  ........................................................................  

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

   jaar   ......................  dat begint op   .........................  en eindigt op  .........................  

kerstvakantie van  ......................................................  tot  ...........................................  

paasvakantie van  ......................................................  tot  ...........................................  

zomervakantie van  ....................................................  tot  ...........................................       

44 Volgt/volgde de jongere per 
week minstens 17 lesuren? 
 
 
 

 

 
� ja 

� neen 

Gelijkgesteld met lesuren: 
- uren verplichte stage voor het getuigschrift 
-  uren verplichte oefeningen in het opleidingscentrum 
-  verplichte studie-uren in het opleidingscentrum (max. 4) 

45 Als de jongere met de 
opleiding gestopt is 

 Laatste aanwezigheidsdag  ...........................................................................................  

 Stempel van het 
opleidingsinstituut 
 

 Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 

Datum  ...........................................................................................................................  

Telefoon  .......................................................................................................................  

E-mail  ...........................................................................................................................  

Handtekening  ...............................................................................................................  
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Kinderbijslag na de leerplicht - ondernemersopleiding 
 

Voor jongeren die een ondernemersopleiding volgen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra 
Vlaanderen (SVL), kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. 
 

Voorwaarden? 
De jongere moet les volgen in een opleidingscentrum van Syntra. Daarnaast volgt hij/zij soms een praktijkopleiding (stage) in een 
onderneming. 

De opleiding moet per week minstens 17 lesuren tellen. 

Met lesuren staan gelijk: 

-  praktijkopleiding (stages) verplicht voor het behalen van het diploma, 
-  uren verplichte oefeningen in het opleidingscentrum, 
-  verplichte studie-uren in dat centrum (hoogstens 4 per week). 

De stagiair ontvangt kinderbijslag als hij/zij hoogstens 530,49 EUR bruto inkomsten per maand heeft als stagevergoeding. 
Dat bedrag volgt het indexcijfer en geldt vanaf 1 juni 2016. 

De soldij van de eerste 6 maanden als vrijwillige militair telt niet mee 

Naast de praktijkopleiding (stage) mag hij/zij hoogstens 240 uren per kwartaal werken. Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling. 
Met de eerste 6 maanden van vrijwillige legerdienst wordt geen rekening gehouden. 

 
Wat moet u doen? 
De jongere volgt les in een opleidingscentrum en ook een praktijkopleiding (stage) 
-  Rubriek 10 moet ingevuld worden door de persoon die de kinderbijslag ontvangt. 
-  Rubriek 20 moet ingevuld worden door het opleidingscentrum 
-  Rubriek 30 moet ingevuld worden door de leertrajectbegeleider 

De jonger volgt alleen les in een opleidingscentrum 
-  Rubriek 10 moet ingevuld worden door de persoon die de kinderbijslag ontvangt. 
-  Rubriek 40 moet ingevuld worden door het opleidingscentrum. 

Voor een stagecontract of een soortgelijke opleiding buiten België vraag je het speciale formulier aan jouw 
kinderbijslaginstelling. 
 

Nog vragen ? 
Volledig zijn is hier uiteraard onmogelijk.  Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Een overzicht van al onze kantoren vind 
je terug op onze website. 

KidsLife Brussels, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel T : 078 48 23 45 

 M : brussels@kidslife.be  
 

 

 

 

 

De gegevens die je op dit formulier invult worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de 
betaling ervan.  Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992.  Voor 
inzage of verbetering van jouw gegevens kan je terecht bij KidsLife. 


