
 

 

 

STIBO - Hoeveel betaalt u voor buitenschoolse en 

vakantieopvang? 
Versie woensdag 21 augustus 2019 

 

KOSTPRIJS OPVANG OP SCHOOLDAGEN  

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
(niet woensdag) 

ochtendopvang gratis 

middagopvang (12:00 – 13:00) € 0,95 

avondopvang € 2,05 

woensdag 

opvang tot 13.00 uur  € 0,95 

minder dan 3 uur opvang € 3,00 

vanaf 3 uur opvang tot sluitingstijd € 4,50 

 

KOSTPRIJS OPVANG OP VAKANTIEDAGEN 

minder dan 3 uur opvang € 3,00 

van 3 tot 6 uur opvang (halve dag) € 4,50 

meer dan 6 uur opvang (volledige dag) € 8,93 

 

KOSTPRIJS CATERING  kleuters (<6 jaar) basisonderwijs (>6 jaar) 

soep € 0,45 € 0,50 

soep + middagmaal + dessert 
(standaard, vegetarisch of varkensvrij) 

€ 3,25 € 4,10 

dieetmaaltijd 
(lactosevrij, glutenvrij, kaliumarm …) 

€ 6,50 € 7,00 

vieruurtje (om 16.00 uur) € 1,00 € 1,00 

 

• U vindt meer informatie op   
www.stad.gent > over Gent en het stadsbestuur > Regelgeving > Tariefreglementen 
of ga naar www.stad.gent en typ in de zoekbalk ‘retributiereglement kinderopvang’. 
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Kortingen 
• Deze kortingen zijn één schooljaar geldig 

• Deze kortingen worden niet automatisch gerekend. Neem contact op met de 

verantwoordelijke van uw opvanglocatie. 

GEZINSKORTING 

Als u meerdere kinderen tot en met 12 jaar ten laste heeft, dan kunt u een korting van 25 % op de 

prijs van de opvang krijgen. 

Dit zijn de kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en alle kinderen waarvoor u als ouder 

financieel verantwoordelijk bent. Ook bij co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin wordt een 

gezinskorting toegekend. 

Deze korting is combineerbaar met een korting op basis van het gezinsinkomen, maar niet met het 

sociaal tarief. 

Voor pleegkinderen, kunt u een korting van 90 % krijgen als u, per schooljaar, een attest bezorgt aan 

diko.ontvangsten@stad.gent of uw opvanglocatie. 

KORTING OP BASIS VAN HET GEZINSINKOMEN 

U kunt op de prijs van de opvang en van de catering een korting krijgen gebaseerd op uw jaarlijks 

belastbaar gezinsinkomen. U krijgt deze korting als u uw meest recente belastingfiche indient bij de 

verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang. U kan deze ook mailen naar 

diko.ontvangsten@stad.gent 

• Voor de catering krijgt u 25 % korting als uw gezinsinkomen lager ligt dan € 20.000 

• Voor de opvang kunt u korting krijgen als uw gezinsinkomen lager ligt dan € 30.000 

 

 

 

 

 

 

 

gezinsinkomen korting jaaropvang 

  middag avond 

hoger dan € 30.000 geen korting € 0,95 € 2,05 

van € 20.000 tot en met € 30.000 25 %  € 0,71 € 1,54 

van € 15.000  tot en met € 20.000 50 % € 0,47 € 1,03 

€ 15.000 of lager 100 % € 0,00 € 0,00 

gezinsinkomen korting woensdag en vakantie 

  < 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur 

hoger dan € 30.000 geen 
korting 

€ 3,00 € 4,50 € 8,93 

van € 20.000 tot en met € 30.000 25% € 2,25 € 3,38 € 6,70 

van € 15.000  tot en met € 20.000 50% € 1,50 € 2,25 € 4,47 

€ 15.000 of lager 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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