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Algemeen 
Alle aanvragen voor het verkrijgen van kortingen, sociaal tarief, kwijtschelding en/of vrijstelling 

dienen, samen met de bewijsstukken doorgestuurd worden naar diko.ontvangsten@stad.gent of 

onderwijs.ontvangsten@stad.gent. 

De tekst in cursief kan gelezen worden als richtlijn. Kortingen dienen altijd geval per geval bekeken te 

worden. Zo zal het overlijden van één van beide ouders niet in alle gevallen aanleiding geven tot een 

kwijtschelding. 

Inkomensgerelateerde korting 
 De Stad Gent voorziet in een inkomensgerelateerde korting op de retributie van opvang op 

basis van het gezamenlijk belastbaar Inkomen. 

Gezamenlijk Belastbaar Inkomen Korting 

hoger dan 30.000,00 euro geen korting 

van 20.000,00 euro tot en met 30.000,00 euro  25% korting 

van 15.000,00 euro tot en met 20.000,00 euro  50% korting 

15.000,00 euro of lager 100% korting 

 

 Het betreft in de eerste plaats een korting voor opvang. 

 Vanaf 50% korting op opvang wordt eveneens een korting op catering (soep, maaltijden, 

vieruurtjes) van 25% toegepast. 

 De 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. 

 De korting wordt door de ouder(s) zelf aangevraagd aan de hand van het meest recente 

aanslagbiljet. Indien dit niet 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. 

 De inkomensgerelateerde korting wordt niet meer aangepast in de loop van het schooljaar. 

 Indien de inkomensgerelateerde korting niet meer de juiste financiële situatie van de ouders 

weerspiegelt, kan dit gecorrigeerd worden door het aanvragen van sociaal tarief of een 

vrijstelling. 
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Sociaal tarief 
 De percentages van deze korting bedragen tussen de 10% en de 90% , maar steeds in een 

veelvoud van 10%. 

 Het sociaal tarief kan nu ook, naast de korting voor opvang en catering , verkregen worden 

voor zwemmen en extra-muros. 

 De ouder(s) beschikken enkel over een leefloon. 

 De ouder(s) hebben een inkomen, maar gaan gebukt onder zware medische kosten. 

 De ouder(s) verliest –al dan niet- voor korte of lange tijd, zijn job. 

Gezinskorting 
 Als er meerdere kinderen tot en met 12 jaar ten laste zijn dan kan een korting van 25% op de 

opvang verkregen worden. 

 De kinderen wonen op hetzelfde domicilieadres, en eveneens alle kinderen waar de ouder 

financieel verantwoordelijk voor is. 

 Ook bij co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin wordt deze korting toegekend. 

 Deze korting is combineerbaar met de inkomensgerelateerde korting, maar niet met het 

sociaal tarief. 

Kwijtschelding 
 Gaat over facturen uit het verleden die niet meer kunnen betaald worden. 

 Mensen die ambtshalve geschrapt zijn in het bevolkingsregister. 

 “Mensen zonder papieren” die toch een inspanning doen om hun kinderen naar school te 

sturen. 

 Bij overlijden van één of beide ouders. 

Vrijstelling 
 Het betreft toekomstige facturen. 

 Kan eveneens aangevraagd worden voor zowel opvang, catering, zwemmen en extra-muros. 

 Mensen zonder wettige verblijfsvergunning die toch een inspanning doen om hun kinderen 

naar school te sturen. 

 Mensen die langdurig ambtshalve geschrapt zijn. 

Afbetalingsplan 
 Naast alle bovenstaande opties is er nog steeds de mogelijkheid om een afbetalingsplan af te 

spreken. Dit is een oplossing indien ouders met tijdelijke betalingsmoeilijkheden kampt. Dit 

plan sluit niet uit dat men nieuwe facturen niet hoeft te betalen. Dat kan wel deel uitmaken 

van de geboden oplossing, uiteraard in combinatie met een sociaal tarief of vrijstelling. 

Bij elke aanvraag tot het bekomen van een korting, sociaal tarief, kwijtschelding of vrijstelling, 

dient een grondige motivatie én bewijsstukken bijgevoegd te worden. 

 

In bijlage vindt u het aangepaste document voor de aanvraag van deze kortingen. 


