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In de tabellen hieronder vind je de prijzen voor onze buitenschoolse opvang op schooldagen, op 

woensdagen en op vakantiedagen. Je vindt ook de prijzen van de maaltijden die je kind dan kan 

eten. 

Misschien heb je recht op korting? In de tabellen lees je op hoeveel % korting je recht hebt. Deze 

kortingen zijn één schooljaar geldig. Je vraagt ze jaarlijks aan. Je krijgt niet automatisch korting. 

Contacteer hiervoor de verantwoordelijke van jouw opvanglocatie. 

GEZINSKORTING 

Heb je meerdere kinderen tot en met het 6de leerjaar? Dan kun je een korting van 25% op de prijs 

van de opvang krijgen. 

Het gaat om 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 

gezinskorting toegekend. 

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

sociaal tarief. 

Voor pleegkinderen krijg je een korting van 90%. Hiervoor bezorg je elk schooljaar een attest 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 en van de catering, gebaseerd op jouw 

jaarlijks belastbaar gezinsinkomen. Je krijgt deze korting als je jouw meest recente belastingfiche 

indient bij de verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang. Of mail naar 

diko.ontvangsten@stad.gent 

MEER INFORMATIE? 

Surf naar www.stad.gent > Over Gent en het stadsbestuur > Regelgeving > Tariefreglementen  

Of ga naar www.stad.gent en typ in de zoekbalk ‘retributiereglement kinderopvang’. 

                                                 
1 Ochtendopvang = per begonnen half uur 
2 Middagopvang = 12.00 – 13.00 uur 

 PRIJS JAAROPVANG 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Gezinsinkomen Korting? Ochtendopvang1 Middagopvang2 Avondopvang 

hoger dan € 33.000 geen € 0,83 € 0,97 € 2,05 

van € 23.000 tot € 33.000 25 %  € 0,62 € 0,73 € 1,54 

van leefloon of gelijkwaardig tot € 
23.000 

50 % € 0,42 € 0,49 € 1,03 

leefloon of gelijkwaardig 100 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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PRIJS CATERING  

jaaropvang en vakantieopvang 

Gezinsinkomen Korting? Soep Warm middagmaal* Vieruurtje 

  -6 jaar +6 jaar -6 jaar +6 jaar -6 jaar +6 jaar 

hoger dan € 23.000 geen € 0,50 € 0,70 € 3,55 € 4,90 € 1,15 € 1,15 

van leefloon of 

gelijkwaardig tot € 

23.000 

25% € 0,38 € 0,53 € 2,66 € 3,68 € 0,86 € 0,86 

leefloon of gelijkwaardig 80% € 0,10 € 0,14 € 0,71 € 0,98 € 0,23 € 0,23 

                                                 
3 Ochtendopvang = per begonnen half uur 
* Soep + middagmaal + dessert (standaard, vegetarisch of varkensvrij). 
Dieetmaaltijd (lactosevrij, glutenvrij, kaliumarm …): € 7,55 kleuters -6 jaar, € 8,20 basisonderwijs 

 PRIJS JAAROPVANG 

woensdag  

Gezinsinkomen Korting? Ochtendopvang3 Tot 13.00 
uur 

Minder dan 3 uur 3 tot 6 uur 

hoger dan € 33.000 geen € 0,83 € 0,97 € 3,68 € 5,52 

van € 23.000 tot € 33.000 25% € 0,62 € 0,73 € 2,76 € 4,14 

van leefloon of 
gelijkwaardig tot € 
23.000 

50% € 0,42 € 0,49 € 1,84 € 2,76 

leefloon of gelijkwaardig 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 PRIJS VAKANTIEOPVANG 

 

Gezinsinkomen Korting? Minder dan 3 uur 3 tot 6 uur Meer dan 6 uur 

hoger dan € 33.000 geen € 3,68 € 5,52 € 10,94 

van € 23.000 tot € 33.000 25% € 2,76 € 4,14 € 8,21 

van leefloon of 

gelijkwaardig tot € 
23.000 

50% € 1,84 € 2,76 € 5,47 

leefloon of gelijkwaardig 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 


