
WAT BETAAL JE ALS OUDER VOOR DE NOODOPVANG IN DE PAASVAKANTIE 2020? 

 
DE PRIJS PER DAG 
 

Stad Gent hanteert de minimumtarieven van Kind en gezin voor vakantiedagen:  
 

 Volledige dag (langer dan 6uur) : 9,06 euro.  
 Halve dag (tussen 3 uur en 6 uur): 4,57 euro.  
 Minder dan 3 uur: 3,04 euro.  

  
 
KORTINGEN 
 

Stad Gent voorziet voor de opvang bepaalde gezinnen kortingen op de bovenstaande tarieven. 
Deze kortingen worden niet automatisch berekend en toegekend! Neem contact op met de 
verantwoordelijke van je opvanglocatie als je recht hebt op een of meer van deze kortingen.  
 
Gezinskorting 
 

 Als je meerdere kinderen tot en met 12 jaar ten laste hebt, dan kun je een korting van 25 procent 
op de prijs van de opvang krijgen. Dit zijn de kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en 
alle kinderen waarvoor je 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.  

 
 Voor pleegkinderen kun je een korting van 90 procent krijgen als je, per schooljaar, een attest 

bezorgt aan diko.ontvangsten@stad.gent of aan jouw opvanglocatie.  

 
Korting op basis van het gezinsinkomen 
 

Je kunt een korting krijgen op de prijs van de opvang als  jouw gezinsinkomen lager ligt dan 30.000 euro. 
Je krijgt deze korting als je je laatste belastingfiche indient bij de verantwoordelijke van de noodopvang.  
Je kunt ook mailen naar diko.ontvangsten@stad.gent.  
 

Gezinsinkomen Korting Hoeveel betaal je per dag na korting 

  < 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur 

hoger dan € 30.000  geen korting € 3,04 € 4,57 € 9,06 

van € 20.000 tot en met € 30.000  25 % € 2,28 € 3,43 € 6,80 

van € 15.000 tot en met € 20.000  50 % € 1,52 € 2,29 € 4,53 

€ 15.000 of lager  100 % gratis gratis gratis 

 
  
Je vindt meer informatie op:  

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/algemene-
informatie-over-buitenschoolse-opvang 
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