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Private kinderbijslagfondsen bevroegen 16.500 

Belgische ouders over de hervorming van de kinderbijslag

78% van de Belgen geeft 
aan dat de maandelijkse 

kinderbijslag een belang-
rijk deel uitmaakt van het 

gezinsbudget.

73% van de Belgen wil 
zelf kunnen kiezen bij 

welk kinderbijslagfonds 
ze zich aansluiten.

63% van de Belgische gezinnen komt 
moeilijk rond met gezinsinkomen.1
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Waarvoor wordt de kinderbijslag 
in uw gezin vooral gebruikt?

Zou u het nuttig vinden dat 
uw kinderbijslagfonds 
evolueert naar een centraal 
aanspreekpunt voor alle 
diensten voor gezinnen 
(gezinsloket)?

Welke criteria vindt u 
belangrijk tijdens en na 

de hervorming?
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65% basiskosten

onderwijs

algemeen gezinsinkomen

medische kosten

om te sparen

kinderopvang

zakgeld voor het kind

vakantie en ontspanning

jeugd- en sportkampen

ik weet het niet
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0,4% 
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Stipte betalingCorrecte bedrag

Snelle verwerking van 
gezins- en inkomens-

wijzigingen 

Bedragen evolueren 
met index

Huidige bedrag 
minstens behouden
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11%

45% 
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onderwijs
(studiebeurzen, begeleiding, stages, …)

opvoedingstaken en middelen 
(ouderschapsverlof, organisatie, …) 

opvang 
(kribbes, babysit, …)

budgetbeheer 
(hulpmiddelen, begeleiding, …)

sociale huisvesting 
(begeleiding, advies, …)

integratieuitkeringen voor 
gehandicapte kinderen
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Zou u het nuttig vinden dat uw 
kinderbijslagfonds aanvullende 

diensten zou aanbieden?

Zo ja, welke diensten?
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Wie moet volgens u in de toe-
komst de kinderbijslag (in de 
regio’s) beheren en uitbetalen?
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Hoe tevreden bent u over de dienstverlening 
van de private kinderbijslagfondsen?7

Andere

Plaatselijke besturen

Andere private 
instellingen

Regionale overheid

Private kinderbijslag-
fondsen samen met 
regionale overheid

Private kinder-
bijslagfondsen
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Samen betalen de private kinderbijslagfondsen jaarlijks meer 
dan 4 miljard euro kinderbijslag uit aan 1,1 miljoen gezinnen 
van werknemers en zelfstandigen. Ze ondersteunen maand na 
maand bijna 2 miljoen kinderen (drie kwart van de Belgische 
jongeren) bij het uitbouwen van hun toekomst.

Partena Professional
Acerta
Xerius
Attentia
Group S

Securex
ADMB
UCM
Mensura
Horizon-Het Gezin

Globaal99%
Stiptheid van uitbetalingen99%
Advies en informatie95%
Administratieve uitwisseling 
van gegevens en berekening93%
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Advies en informatie98% 96%
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