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DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN 

VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. 

 
 

  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013. 

Gewijzigd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 (van toepassing vanaf 1 september 

2014) 

Bekendgemaakt op 24 juni 2014 

   

  Omschrijving van de prestatie 

 

 Artikel 1  De Stad Gent heft een retributie voor: 

 kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV) en peutertuinen (PT) van de Stad 

Gent 

 buitenschoolse kinderopvang  

 het verblijf in het Internaat “Het Huis van het Kind” 

 maaltijden verstrekt in scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent 

 extra-murosactiviteiten in de kinderopvang, het internaat en in de scholen van het 

Stedelijk Onderwijs Gent. 

   

  Tarief – kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen 

 

 Artikel 2  Volgende retributie is van toepassing voor opvang in kinderdagverblijven  (KDV) en 

peutertuinen (PT): 

   

  Het tarief wordt berekend op basis van de minimumtarieven conform het Ministerieel 

Besluit van 17 maart 2008 (BS 8 april 2008) tot bepaling van de financiële bijdrage 

van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten 

voor onthaalouders. Dit geldt zowel voor gesubsidieerde als niet gesubsidieerde voor-

zieningen. 

De berekening van de tarieven kan u raadplegen via http://www.kindengezin.be 

 

Het tarief van de maaltijden is in het tarief van de opvang inbegrepen. 

 

Artikel 3   Tarief - buitenschoolse kinderopvang  

 

  1. De retributies voor initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) zijn met het 

inkomen gerelateerd. De berekening van de tarieven en de voor te leggen bewijs-

krachtige documenten kan u raadplegen via http://www.kindengezin.be 

Bij geannuleerde opvang gelden de tarieven zoals vermeld onder punt 2. 

  2. de buitenschoolse opvang in de stedelijke initiatieven voor buitenschoolse op-

vang (STIBO) en de basisscholen van het Stedelijk Onderwijs Gent 

   

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens het schooljaar  

Middagopvang 0,90 euro niet geannuleerd 0,36 euro 

Middag- en avondop-

vang 

2,87 euro niet geannuleerd 1,15 euro 

Avondopvang 1,97 euro niet geannuleerd 0,77 euro 
 

  op woensdag tijdens het schooljaar 

  Opvang tot 13 uur 0,90 euro niet geannuleerd 0,36 euro 

Opvang minder dan 3 

uur 

2,87 euro niet geannuleerd 1,15 euro 

Opvang van 3 tot 6 

uur 

4,30 euro niet geannuleerd 1,72 euro 

gh 

http://www.kindengzin.be/
http://www.kindengzin.be/
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 annulering op schooldagen en woensdag mogelijk tot 9uur  

op schoolvakantiedagen 

Opvang minder dan 3 

uur 

2,87 euro Niet geannuleerd 1,15 euro 

Opvang van 3 tot 6 

uur 

4,30 euro niet geannuleerd 1,72 euro 

Opvang meer dan 6 

uur 

8,55 euro niet geannuleerd 2,87 euro 

Extra ’s bovenop 

kosten opvang 

2,50 euro/week   

annulering mogelijk tot 1 week vooraf 

 

Gedurende de Gentse Feesten wordt 1 of 2 weken noodopvang georganiseerd. Deze re-

tributie voor noodopvang wordt op voorhand betaald. Indien vooraf geen inschrijving 

werd geregistreerd wordt het maximumtarief aangerekend. 

  

 Artikel 4  Vermindering van retributie vermeld in artikel 3 is na uitdrukkelijke vraag van toepassing 

voor : 

 

  1. opvang in de STIBO’s en basisonderwijs ingeval van een jaarlijks belastbaar gezins-

inkomen van: 

  29.894,93 euro en meer     0% korting 

  26.195,93 euro tot en met 29.894,92 euro        15% korting 

  22.494,93 euro tot en met 26.195,92 euro        25% korting 

  18.794,93 euro tot en met 22.494,92 euro         50% korting 

  15.065,85 euro tot en met 18.794,92 euro         75% korting 

  15.065,84 euro of lager                                       85% korting 

 

Het belastbaar gezinsinkomen wordt jaarlijks geïndexeerd zoals wettelijk bepaald. 

 

   2. opvang in de IBO’s ingeval van een jaarlijks belastbaar gezinsinkomen: 

  hoger dan 22.494,92 euro     geen korting 

  15.065,85 euro tot en met 22.494,92 euro   50% korting 

  15.065,84 euro of lager    100%  korting 

   

De berekeningswijze van voormelde schijven van belastbare gezinsinkomens op basis 

van dewelke de verminderingen worden berekend worden bepaald door de NAR (nationa-

le arbeidsraad). 

 

Artikel 5  Bij opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin (kinderen op hetzelfde domicilie-

adres) in een IBO, STIBO of het basisonderwijs van de Stad Gent wordt een verminde-

ring van 25% verleend op de totale ouderbijdrage zoals bepaald in artikel 3 en 4. Deze 

gezinskorting is cumulatief met de inkomensgerelateerde tarieven, maar niet met het so-

ciaal tarief zoals vermeld in artikel 19. 

   

Artikel 6 

 

 De tarieven vermeld in artikel 4 en 5 worden toegestaan voor de duur van één schooljaar 

(van 1 september tot en met 31 augustus) en treden in werking de maand nà de aanvraag.   

Elke aanvraag is slechts geldig indien zij is vergezeld van bewijskrachtige documenten 

zoals vermeld in artikel 3.1. 

 

Artikel 7 

  

De opvang wordt betaald naar rato van de gereserveerde dagen in het opvangplan en voor 

extra afgesproken dagen.  

   

Artikel 8  Er is een retributie verschuldigd voor:    

   

Badge (toegangsbeveiliging en aanwezig-

heidsregistratie) of vervanging ervan 

4,00 euro 

Ingeval de badge niet wordt gebruikt, wordt een volledige dagprijs aangerekend ver-

hoogd met 3,5 euro per maand. 
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 Artikel 9  De retributie voor facultatieve taallessen tijdens de buitenschoolse opvang zijn gelijk aan 

de tarieven zoals gevraagd voor de avondopvang (zie artikel 3 punt 2) 

 

  Artikel 10  Ingeval een kind te laat afgehaald wordt in de kinderdagverblijven en peutertuinen en dit 

niet tijdig werd medegedeeld, wordt bijkomend 40% van de aangevraagde opvang aange-

rekend. Het te laat afhalen van een kind in de (ST)IBO is afhankelijk van de duur van het 

te laat zijn in die zin wordt 3,75 euro aangerekend per 15 minuten. 

   

 Artikel 11  Tarief – verblijf Internaat “Het Huis van het Kind” 

 

  volgende retributie is van toepassing: 
 

voor dag- en nachtopvang (inclusief de maaltijden) kleu-

ters     

13,50 euro 

minimum tarief voor kleuters in dag- en nachtopvang 

inclusief maaltijden na korting  

6,50 euro 

voor dag- en nachtopvang (inclusief de maaltijden) basis- 

en secundaire leerlingen  

15,50 euro 

minimum tarief voor leerlingen in dag- en nachtopvang 

inclusief maaltijden na korting  

7,50 euro 

 

 

 Artikel 12 

  

Vermindering van retributie is van toepassing: 

 

  ingeval van een jaarlijks belastbaar gezinsinkomen van: 

 

26.195,93 euro tot en met 29.894,92 euro        15% 

22.494,93 euro tot en met 26.195,92 euro        25% 

15.065,84 euro tot en met 22.494,92 euro         50% 
 

  Het belastbaar gezinsinkomen wordt jaarlijks geïndexeerd zoals wettelijk bepaald. 

 

  Deze vermindering wordt toegestaan voor de duur van één schooljaar.  

Elke aanvraag tot afwijking van een tarief is slechts geldig indien zij vergezeld is van 

een bewijskrachtig document. Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin (kinderen 

op hetzelfde domicilieadres)  wordt een vermindering van 25% op de totale ouderbijdra-

ge verleend. Deze vermindering gaat in de maand nà indiening van de aanvraag. Het re-

sultaat kan nooit minder zijn dan het minimumtarief. 

 

 Artikel 13  Tarief – maaltijden 

 

1. in de kinderdagverblijven (KDV) en peutertuinen (PT)  

(gewone maaltijden zijn reeds in de prijs van de opvang begrepen) 

   

dieetmaaltijd (*) 4,50 euro 
 

   

  (*) gewone maaltijden zijn in het tarief van de opvang inbegrepen 

 

2.  in de stedelijke initiatieven voor buitenschoolse opvang (STIBO’s) en in de basis-

scholen en secundaire scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent 

op maandag, dinsdag,  woensdag, donderdag en vrijdag tijdens het schooljaar en de 

schoolvakantiedagen. 

 

  Soep 0,50 euro 

  middagmaal -6jaar 2,85 euro 

  middagmaal basisonderwijs 3,10 euro 

  Middagmaal secundair onderwijs 3,20 euro 

  vieruurtje 1,00 euro 

  soep+vieruurtje 1,50 euro 
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  middagmaal -6jaar+vieruurtje 3,85 euro 

  dieetmaaltijd -6jaar 4,50 euro 

  dieetmaaltijd +6jaar 5,35 euro 

  Melk 0,20 l 0,20 euro 

   

   3. Hotelschool Gent:   

    

  Didactisch restaurant lieven Bauwens Exclusief dranken 

6
e
 jaar 25,00 euro 

7
e
 specialiteitenrestaurant 30,00 euro 

restaurant Keizer Karel 15,00 euro 
 

   

Zelfbedieningsrestaurant Jozef Plateau Exclusief dranken 

leerlingen 3,20 euro 

andere 8,00 euro 

  soep                                 0,50 euro 

  soep in beker                                 0,50 euro 

 

 

  

 

  CVO Leerdorp Exclusief dranken 

  Menu met vlees                                23,00 euro 

Menu met vis                                25,00 euro 

  Menu à la carte        25,00 euro

  

   

Artikel 14  In afwachting van goedkeuring door de Gemeenteraad worden de tarieven voor de maal-

tijden conform de toewijzing van de laatste gunning gehanteerd, afgerond naar de boven-

liggende 5 of 10 eurocent.  

   

  Tarief – extra-murosactiviteiten 

 

Artikel 15  Er is een retributie verschuldigd voor het gebruik van zwembaden en sporthallen onder 

beheer van TMVW en de GUSB. De berekening van de retributie is te lezen op 

http://www.water-link.be en http://www.ugent.be/ 

 

Artikel 16 

 

 Er is een retributie verschuldigd voor de inrichting van extra-murosactiviteiten (halve 

dag-,dag- en meerdaagse buitenschoolse activiteiten). De retributie bedraagt een evenre-

dig deel van de totale kostende prijs van de extra-murosactiviteit.  De schuldenaar, zoals 

bepaald volgens artikel 17 wordt op voorhand geïnformeerd over de activiteit en de retri-

butie en is, behoudens tegenbericht, automatisch ingeschreven voor de activiteit. 

 

De retributie kan bij niet deelname aan de activiteit enkel terugbetaald worden mits afgif-

te van een medisch attest. 

 

 

 

Artikel 17 

 

 Schuldenaar 

 

De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in een voorzie-

ning van de dienst kinderopvang, een instelling van het Stedelijk Onderwijs Gent of het 

stedelijk internaat 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 le-

vensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.  

   

  Betalingswijze 

 

Artikel 18  De retributie moet betaald worden binnen de dertig dagen nadat de betalingsuitnodiging 

wordt overgemaakt. Bij uitzondering kan de retributie contant betaald worden tegen af-

gifte van een ontvangstbewijs.  

http://www.water-link.be/
http://www.ugent.be/
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  Algemene bepalingen 

   

Artikel 19  Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd in uitzonderingsgevallen 

en mits een grondig gemotiveerd sociaal verslag af te wijken van de tarieven met uitzon-

dering van de tarieven vermeld in de artikels 8,9,10 en 13, punt 3 (Lieven Bauwens en 

CVO Leerdorp) Deze afwijking geldt slechts voor de duur van één schooljaar. 

 

   

Artikel 20  Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro 

administratiekosten aangerekend. 

 

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkom-

stig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of gebeurlijk langs gerechtelijke 

weg. 

 

   

   
 


