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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2020 

Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2020, 28 juni 2022 

Bekendgemaakt op 29 juni 2020, 17 december 2020, 29 juni 2022 

Artikel 1. Omschrijving van de prestatie 

De Stad Gent heft een retributie voor: 

• kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang in een opvanglocatie van de Dienst 
Kinderopvang, een school van het Stedelijk Onderwijs Gent of het Stedelijk Internaat Gent; 

• diverse dienstverleningen. 

Artikel 2. Kinderopvang in een opvanglocatie van de Dienst Kinderopvang 

(kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders) – tarief [gewijzigd gemeenteraad juni 2022; 

treedt in werking 01/09/2022] 

 De retributie is inkomensgerelateerd en wordt voor elk kind individueel bepaald. Deze 
kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders worden erkend door Kind & Gezin. De 
retributie hangt af van hogere regelgeving, conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
november 2013 (BS 13 januari 2014) en wijzigingen tot bepaling van de financiële bijdrage van de 
gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders. 

De maaltijden zijn inbegrepen in het tarief van de opvang met uitzondering van de opleg van 1,65 
euro per maaltijd voor de dieetmaaltijden (welke enkel op medisch voorschrift worden voorzien): 

De opvang wordt aangerekend naar rato van het aantal gereserveerde dagen in het opvangplan en 
eventueel extra afgesproken dagen. 

 Gedurende de week van de Gentse Feesten, en tijdens de kerstvakantie wordt noodopvang 
georganiseerd. De retributie voor noodopvang is dezelfde als tijdens andere periodes, maar dient 
op voorhand te worden betaald. Het tarief voor de noodopvang wordt berekend naar rato van de 
gereserveerde dagen. Annulatie ervan is enkel mogelijk via medisch attest op naam van het kind. Bij 
volledige betaling van de factuur wordt het teveel betaalde bedrag verrekend met andere 
openstaande facturen of wordt desgevallend teruggestort. 

 Bij onthaalouders is er een retributie verschuldigd voor de luierverwerking aan 0,15 euro per 
dag per kind. Voor herbruikbare luiers worden geen kosten aangerekend. 

 Bij onthaalouders is er een retributie verschuldigd voor een niet vooraf verwittigde 
afwezigheid. Hiervoor wordt een bedrag van 3,00 euro per dag per kind aangerekend. Het tijdstip 
waarop men uiterlijk dient te verwittigen wordt in onderling overleg met de onthaalouder 
afgesproken. 

 Er is een retributie verschuldigd voor het afhalen van een kind nà het officieel sluitingsuur in 
een kinderdagverblijf, peutertuin of bij een onthaalouder die 40% bedraagt van het dagtarief, 
behoudens bij tijdige verwittiging en mits dwingende reden. 
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Artikel 3. Buitenschoolse kinderopvang in een opvanglocatie van de Dienst Kinderopvang– 

tarief [gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

 Tarieven 
 

Voor- en naschoolse opvang (schooldagen) 

Ochtendopvang per begonnen halfuur 0,83 euro(1) 

Middagopvang  0,97 euro(2) 

Avondopvang per begonnen halfuur (locaties A) 0,83 euro(1) 

Avondopvang (locaties B) 2,05 euro(2) 

Namiddagopvang (woensdag) 

Middagopvang (12.00 – 13.00 uur) 0,97 euro(2) 

Verblijf minder dan 3 uur 3,68 euro(2) 

Verblijf tussen 3 uur en 6 uur 5,52 euro(2) 

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 

Verblijf minder dan 3 uur 3,68 euro(2) 

Halve dag (tussen 3 uur en 6 uur) 5,52 euro(2) 

Volledige dag (langer dan 6 uur) 10,94 euro(2)    
(1)minimumtarief, vastgelegd door Kind & Gezin en geldig vanaf 1 januari 2022. Wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd 
zonder aanpassing van het retributiereglement. 
(2) tarief dat jaarlijks zonder aanpassing van het retributiereglement geïndexeerd wordt met ingang van 1 januari, op basis 
van de gezondheidscijferindex van september van het voorgaande jaar met als basis de index van september 2021. 
 
De locaties A bestaan uit: Margriet, Melopee, Salvator, Sleepken, Mandala, Jojo 
De locaties B bestaan uit alle opvanglocaties voor buitenschoolse kinderopvang die niet onder de locaties A vallen. 
 

 [opgeheven gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

 

 Bepalingen gemeen aan de opvang voorzien in § 1 
 
De 15 minuten vóór en na de onderwijstijd worden niet aangerekend. 
 
De buitenschoolse opvang op schooldagen en schoolvrije dagen (bv. pedagogische studiedag of 
facultatieve verlofdag van de school) wordt naar rato van het aantal geregistreerde aanwezigheden 
aangerekend. 
 
De buitenschoolse opvang in de schoolvakanties wordt naar rato van het aantal gereserveerde 
dagen en eventueel extra afgesproken dagen aangerekend. Bij afwezigheid op gereserveerde dagen 
tijdens schoolvakanties wordt bij vooraf verwittigde afwezigheid vóór 9.00 uur enkel de opvang 
aangerekend. Indien niet tijdig wordt verwittigd wordt het tarief voor zowel de opvang als de 
voorziene maaltijd aangerekend. Indien men vóór 9.00 uur de afwezigheid meldt én men kan een 
doktersbriefje op naam van het kind voor die dag voorleggen, worden geen kosten aangerekend 
voor die dag. 
 
Bij aanvang van de inschrijvingsperiode wordt aan de ouders meegedeeld tot wanneer de 
gereserveerde opvang kosteloos kan worden geannuleerd. 
 
Gedurende de week van de Gentse Feesten, en tijdens de kerstvakantie wordt noodopvang 
georganiseerd. De retributie voor noodopvang is dezelfde als tijdens andere periodes, maar dient 
op voorhand te worden betaald. Het tarief voor de noodopvang wordt berekend naar rato van de 
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gereserveerde dagen. Annulatie ervan is enkel mogelijk via medisch attest op naam van het kind. Bij 
volledige betaling van de factuur wordt het teveel betaalde bedrag verrekend met andere 
openstaande facturen of wordt desgevallend teruggestort. 
 
Bij afhaling van het kind nà het officieel sluitingsuur is een bedrag van 3,75 euro per kind per 
begonnen kwartier verschuldigd. Hierop is geen inkomensgerelateerde, noch gezinskorting van 
toepassing. 
 
De kostprijs voor het vervoer van het kind met taxi wordt aangerekend. Hierop is geen 
inkomensgerelateerde, noch gezinskorting van toepassing. 

Artikel 4. Cateringproducten verleend in de opvanglocaties van de dienst Kinderopvang  
[gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

 De retributie van de cateringproducten bedraagt: 

Cateringproduct Prijs 

Melk 20cl 0,25 euro 

Soep kleuteronderwijs 0,50 euro 

Soep lager onderwijs 0,70 euro 

Traditioneel of vegetarisch middagmaal kleuteronderwijs 3,55 euro 

Traditioneel of vegetarisch middagmaal lager onderwijs 4,90 euro 

Vieruurtje 1,15 euro 

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) 
kleuteronderwijs 

7,55 euro 

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) 
lager onderwijs 

8,20 euro 

Artikel 5. Extra-murosactiviteiten  

De gemeenteraad machtigt het college de retributie vast te stellen per extra-murosactiviteit van de 
dienst Kinderopvang. Tijdens vakantieperiodes kunnen er in bepaalde opvanglocaties extra-
murosactiviteiten georganiseerd worden. De retributie voor deze extra-murosactiviteiten bedraagt 
de kostende prijs met een maximum van 2,50 euro per week per kind. 
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Artikel 6. Opvang in scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent [gewijzigd gemeenteraad juni 2022; 

treedt in werking 01/09/2022] 

  De eerste 15 minuten vóór en na de schooltijd onderwijstijd worden niet aangerekend. 
 

Voor- en naschoolse opvang (schooldagen) 

Ochtendopvang per begonnen halfuur 0,83 euro(1) 

Middagopvang 0,97 euro(2) 

Avondopvang 2,05 euro(2) 

Namiddagopvang (woensdag) 

Middagopvang (12.00 – 13.00 uur) 0,97 euro(2) 

Verblijf minder dan 3 uur 3,68 euro(2) 

Verblijf tussen 3 uur en 6 uur 5,52 euro(2) 

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 

Geen aanbod in het Stedelijk Onderwijs Gent, zie Artikel 3.§ 1 
(1)minimumtarief, vastgelegd door Kind & Gezin en geldig vanaf 1 januari 2022. Wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd 
zonder aanpassing van het retributiereglement. 
(2) tarief dat jaarlijks zonder aanpassing van het retributiereglement geïndexeerd wordt met ingang van 1 januari, op basis 
van de gezondheidscijferindex van september van het voorgaande jaar met als basis de index van september 2021. 

 De retributie voor facultatieve taallessen tijdens de buitenschoolse opvang zijn gelijk aan de 
tarieven zoals gevraagd voor de avondopvang (zie§ 1). 
 

 Bij afhaling van het kind nà het officieel sluitingsuur is een bedrag van 3,75 euro per kind per 
begonnen kwartier verschuldigd. Hierop is geen inkomensgerelateerde, noch gezinskorting van 
toepassing. 
 

 De kostprijs voor het vervoer van het kind met taxi wordt aangerekend. Hierop is geen 
inkomensgerelateerde, noch gezinskorting van toepassing.  
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Artikel 7. Cateringproducten verleend in de scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent 
[gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

 De retributie van de cateringproducten bedraagt: 

Cateringproduct Prijs 

Melk 20cl 0,25 euro 

Soep kleuteronderwijs 0,50 euro 

Soep lager onderwijs 0,70 euro 

Soep secundair onderwijs of volwassenen 0,70 euro 

Traditioneel of vegetarisch middagmaal kleuteronderwijs 3,55 euro 

Traditioneel of vegetarisch middagmaal lager onderwijs 4,90 euro 

Standaard of vegetarisch middagmaal secundair onderwijs of 
volwassenen, uitgezonderd Hotelschool Gent 

4,90 euro 

Standaard of vegetarisch middagmaal secundair onderwijs 
Hotelschool Gent 

6,00 euro 

Vieruurtje 1,15 euro 

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) 
kleuteronderwijs 

7,55 euro 

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) 
lager onderwijs 

8,20 euro 

Middagmaal dieet (is o.a. lactosevrij, eivrij, glutenvrij, kaliumarm) 
secundair onderwijs of volwassenen 

8,20 euro 

 

 De retributie voor eetmalen aangeboden in de Hotelschool Gent en CVO Gent bedraagt: 

Cateringproduct Prijs excl. dranken 

Restaurant Keizer Karel (3 en 4) maximum 25,00 euro 

Restaurant De Drake (5) maximum 30,00 euro 

Menu Restaurant Lieven Bauwens (6 en 7) maximum 40,00 euro 

Menu à la carte CVO Gent maximum 35,00 euro 

Zelfbedieningsrestaurant Jozef Plateau 

Volledige maaltijd anderen maximum 10,00 euro 

(Extra) bijgerecht (soep, saladbar, dessert) maximum 0,70 euro 

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd hat tarief te bepalen binnen de maxima 
voorzien in deze paragraaf. 
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Artikel 8. Verblijf in het Stedelijk Internaat Gent [gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 

01/09/2022] 

 De retributie bedraagt: 
 

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 Vanaf 
2025 

Voor kleuters – hele dag 13,50 13,70 14,00 14,20 14,40 14,70 

• Dagopvang (vieruurtje, opvang en 
studieondersteuning, avondmaal, 
avondopvang en activiteit) 

6,75 6,85 7,00 7,10 7,20 7,35 

• Nachtopvang (overnachting en 
nachtopvang, ochtendopvang, ontbijt, 
tienuurtje, middagmaal, middagopvang) 

6,75 6,85 7,00 7,10 7,20 7,35 

Voor kinderen van het basis- en secundair 
onderwijs – hele dag 

15,50 15,80 16,00 16,30 16,60 16,90 

• Dagopvang (vieruurtje, opvang en 
studieondersteuning, avondmaal, 
avondopvang en activiteit) 

7,75 7,90 8,00 8,15 8,30 8,45 

• Nachtopvang (overnachting en 
nachtopvang, ochtendopvang, ontbijt, 
tienuurtje, middagmaal, middagopvang) 

7,75 7,90 8,00 8,15 8,30 8,45 

 

 Medische kosten worden aan kostende prijs aangerekend. 

Artikel 9. Schoolzwemmen en extra-murosactiviteiten van het Stedelijk Onderwijs Gent 
[gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

 Er is een retributie verschuldigd van 1,10 euro voor een zwemles in zwembaden al dan niet 
onder beheer van Farys of de GUSB. In het kader van het behalen van de eindtermen wordt in het 
lager onderwijs 1 jaar gratis zwemles aangeboden. 
 

 Er is een retributie verschuldigd voor extra-murosactiviteiten. De retributie bedraagt een 
evenredig deel van de totale kostende prijs van de extra-murosactiviteit. De schuldenaar, zoals 
bepaald volgens artikel 13 wordt op voorhand geïnformeerd over de activiteit en de retributie en is, 
behoudens tegenbericht, automatisch ingeschreven voor de activiteit. 
 

 De retributie kan bij niet deelname aan de activiteit enkel terugbetaald worden mits afgifte van 
een medisch attest op naam van het kind. 

Artikel 10. Inkomensgerelateerde kortingen [gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 

01/09/2022] 

 De Stad Gent voorziet in een inkomensgerelateerde korting op de retributie van opvang, zoals 
bepaald in Artikel 2, Artikel 3, 0 en Artikel 8, op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen. De 
Stad Gent zal persoonsgegevens verwerken om deze kortingen proactief toe te kennen. Deze 
korting wordt toegestaan voor de duur van één schooljaar (van 1 september tot en met 31 
augustus) en treedt in werking de maand van de aanvraag in het geval deze niet automatisch in 
september werd aangevraagd en toegekend. 
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Indien niet het meest recente aanslagbiljet kan worden voorgelegd of de financiële situatie is 
dermate veranderd waardoor het aanslagbiljet niet de actuele situatie weerspiegelt, kunnen andere 
bewijskrachtige documenten worden voorgelegd ter staving van een inkomensgerelateerde korting. 
 

Gezamenlijk Belastbaar Inkomen Korting 

Vanaf 33.000,00 euro geen korting 

Vanaf 23.000,00 euro tot 33.000,00 euro  25% korting 

Hoger dan bedrag leefloon tot 23.000,00 euro  50% korting 

Tot en met bedrag leefloon  100% korting* 
*De 100% korting is niet van toepassing voor verblijf in het stedelijk internaat (Artikel 8) 
 

 Indien ouders meerdere kinderen tot en met 6de leerjaar ten laste hebben, wordt een korting 
van 25% op de retributie met betrekking tot opvang toegekend. 

Deze gezinskorting is combineerbaar met de inkomensgerelateerde kortingen, maar niet met het 
sociaal tarief. 

Met kind ten laste wordt voor de toepassing van deze bepaling bedoeld de kinderen die op 
hetzelfde domicilieadres wonen en alle kinderen waarvoor je als ouder financieel verantwoordelijk 
bent, ook ingeval van co-ouderschap of in het geval van een nieuw samengesteld gezin. 

 Het fiscaal attest wordt jaarlijks afgeleverd in het voorjaar aan de persoon aan wie gefactureerd 
werd. 

 De Stad Gent voorziet een inkomensgerelateerde korting op de retributie van catering (Artikel 
4 en Artikel 7.§ 1) van 25% ingeval het gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan 23.000 euro, en 
van 80% ingeval het gezamenlijk belastbaar inkomen hoogstens het bedrag van het leefloon 
bedraagt. 

 De Stad Gent voorziet een inkomensgerelateerde korting op de retributie van zwemmen 
(Artikel 9.§ 1) en andere extra-murosactiviteiten (Artikel 5 en Artikel 9.§ 2) van 80% ingeval het 
gezamenlijk belastbaar inkomen hoogstens het bedrag van het leefloon bedraagt. 

Artikel 11. Diverse dienstverleningen [gewijzigd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

Er is een retributie verschuldigd tegen kostende prijs voor volgende artikelen: 
• drankje 
• tussendoortje 
• noodlunch 
• educatief materiaal, tijdschriften en boeken (die niet voorkomen op de lijst met gratis 

materiaal) 
• nieuwjaarsbrief 
• turnkledij en andere vakspecifieke kledij 
• medische kosten 
• film-of toneelvoorstelling 
• andere activiteit in het kader van sport en spel 

Deze artikelen worden na info op vrijwillige basis aangeboden en/of geconsumeerd tenzij anders 
bepaald in het schoolreglement of het intern reglement van de school. 
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Artikel 12. Algemene bepalingen 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd in uitzonderingsgevallen en mits 
een grondig gemotiveerd sociaal verslag af te wijken van de inkomensgerelateerde korting met 
uitzondering van die tarieven waarop volgens eerdere vermelde bepalingen in dit reglement geen 
korting mag worden toegepast. Deze afwijking geldt slechts voor de duur van één schooljaar. 
 
Het college van burgemeester en schepenen wordt eveneens gemachtigd in uitzonderingsgevallen 
gemotiveerd af te wijken van de gestelde tarieven. Deze afwijkingen worden bekrachtigd éénmaal 
per schooljaar door de gemeenteraad. 

Artikel 13. Schuldenaar 

De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in een opvanglocatie van 
de dienst Kinderopvang, een school van het Stedelijk Onderwijs Gent of het stedelijk internaat Gent 
en door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is 
tot betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding 
van het kind. 

Artikel 14. Inning 

De retributie moet betaald worden hetzij bij domiciliëring hetzij met een overschrijving binnen de 
dertig dagen nadat de betalingsuitnodiging wordt overgemaakt. Bij uitzondering kan de retributie 
contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro 
administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via 
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 

Artikel 15. Overgangsbepalingen [verwijderd gemeenteraad juni 2022; treedt in werking 01/09/2022] 

 


