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Dubbele kinderbijslag uitwonende mbo-studenten met topsport(talent)status 
Datum: 5 oktober 2021 
 
Inleiding 
Ouders/verzorgers van studenten die uitwonend zijn, omdat zij een topsportopleiding volgen aan één 
van de centra voor topsport en daarnaast een mbo-opleiding volgen, komen in aanmerking voor 
dubbele kinderbijslag als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit document worden deze 
voorwaarden uitgelegd. Hierbij beperken we ons tot wat geldt voor het mbo. De inhoud van het 
document is afgestemd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor dubbele kinderbijslag moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan: 
 
1. De verzekerde (= ouder/verzorger) betaalt per kwartaal meer dan € 1.149 aan onderhoud voor het 

kind (hierna te noemen ‘de student’). 
 

2. De student is uitwonend. D.w.z. ouders verblijven minder dan 45 dagen per kwartaal bij de 
student. Hierbij worden alle bezoekperioden van beide ouders in een kwartaal bij elkaar opgeteld. 
Ook als het bezoek in het ene kwartaal start en doorloopt in het volgende kwartaal. 
 

3. De student volgt een erkende mbo-opleiding. 
 
4. De student heeft een door NOC*NSF erkende status op tenminste toptalentniveau. 
 
5. De student combineert opleiding en topsport bij een van de erkende centra voor topsport. Deze 

centra staan in bijlage D van de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen: 
a. Topsport Amsterdam 
b. Sportcentrum Papendal in Arnhem 
c. Topsport Noord in Heerenveen 
d. Brabantsport in Eindhoven 
e. Topsport Metropool in Den Haag 
f. NTC Waterpolo in Zeist 
g. NTC Triathlon in Sittard 

 
6. De afstand van het ouderlijk huis naar de opleiding is groter dan 25 kilometer enkele reis (kortst 

mogelijke route via www.routenet.nl). 
 
Er mag geen vergelijkbare opleiding binnen 25 kilometer van het ouderlijk huis zijn. 
De eis dat er geen vergelijkbare opleiding mag zijn binnen 25 kilometer geldt niet als: 
• De student een niet-bekostigde mbo-opleiding volgt of 
• De student een bekostigde mbo-opleiding volgt en de dichtstbijzijnde opleiding een niet-

bekostigde mbo-opleiding is. 



  2/2 

Bij co-ouderschap waarbij de ene ouder op een afstand van meer dan 25 kilometer woont en de 
ander op een afstand van minder dan 25 kilometer, gaat de SVB (Sociale Verzekeringsbank) voor 
de afstand uit van de langste afstand. 

 
Bronnen 
Algemene kinderbijslagwet (art. 7, zesde lid, onderdeel b, onder 1° of 5) 
Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen 

Beleidsregels SVB 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002368/2021-07-01/#HoofdstukIII_Paragraaf1_Artikel7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035797/2021-07-15
https://puc.overheid.nl/svb/doc/PUC_1300_20/3/

