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Hartelijk gefeliciteerd met de komst
van jullie kindje!
Voor het eerst ouder worden, of het gezin uitbreiden met een broertje of zusje, is steeds een magische gebeurtenis. Het vergt veel organisatie en roept talloze vragen op.
Ziehier een gids om bij de hand te houden waarin u antwoorden kan vinden op bepaalde vragen die
u zich wellicht zal stellen rond de opvang van uw kind. Het is in uw belang, ouders en toekomstige
ouders, om u te informeren rond de eerste stappen die moeten worden gezet, nuttige adressen, tips
en tricks, de nodige inentingen,… en tevens om u te laten bijstaan in de keuze van de kinderopvang
die het meest aangepast is aan uw situatie, hier in Sint-Joost-ten-Node.
Prille jeugd vormt één van de prioriteiten van onze gemeente. De opvang van uw kinderen in een
kinderdagverblijf of bij een kinderoppas laat u toe om een professionele activiteit of een opleiding te
combineren met het gezinsleven. Het laat tevens tal van kinderen toe om het gemeenschapsleven te
ontdekken en zich ermee te verrijken. Onze doelstelling is dus om de Tennoodse gezinnen oplossingen te bieden aangepast aan hun noden.
Samen met de medewerkers van de Gemeente zetten wij ons dagelijks in om de kleine Tennodenaars
te begeleiden in hun eerste stappen naar de kennismaking met het sociale leven en dit binnen structuren waarvan wij wensen dat ze open zijn voor iedereen.
De Burgemeester, Emir Kir
De Schepen van Sociale cohesie en Nederlandstalige aangelegenheden, Lydia Desloover

DIENST NEDERLANDSTALIGE
AANGELEGENHEDEN
De gemeentelijke dienst Nederlandstalige aangelegenheden staat tot uw beschikking om te antwoorden op uw vragen en u te begeleiden, zowel in uw
zoektocht naar een opvangomgeving als voor andere inlichtingen over prille jeugd in het algemeen.
Dienst Nederlandstalige aangelegenheden
Sterrenkundelaan 12-13
T 02 220 26 66 - tsimkens@sjtn.brussels
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Voor wat de inschrijvingen in de gemeentelijke
kinderdagverblijven betreft, deze worden gecentraliseerd behandeld via www.kinderopvanginbrussel.
be zoals u kan lezen in het volgende punt “Algemene informatie”.

ALGEMENE
INFORMATIE
Een geboorte brengt administratieve formaliteiten
met zich mee die moeten worden geregeld tijdens
de zwangerschap en na de geboorte:

Aankondiging van
de zwangerschap
• Contacteer het ziekenfonds voor alle informatie
en verplichtingen in verband met het moederschap: geboortepremie (of uitkering), bevallings-/
vaderschapsverlof, ziekte-uitkering voor en na de
bevalling enz.
• Voor werknemers de werkgever verwittigen over
de zwangerschap via een medisch attest, en dit
zo spoedig mogelijk (ten laatste 8 weken voor
de voorziene bevallingsdatum -9 weken in het
geval van een meerlingzwangerschap- met de
vermoedelijke bevallingsdatum, bij voorkeur per
aangetekend schrijven. Vanaf dat moment bent
u beschermd op verschillende vlakken (ontslag,
schadelijk werk, overuren, prenatale medische
onderzoeken,...).

Geboorteaangifte
De moeder, de vader of beide dienen het kind aan
te geven binnen de 15 dagen na de geboorte bij
de dienst van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geboren is! In sommige gemeenten is
het tevens mogelijk om de geboorte van uw kind
aan te geven in de kraamkliniek.

Naam van het kind
de ouders kunnen hun kinderen de naam van de
vader/co-ouder, de naam van de moeder of een
combinatie van de twee namen geven, in de volgorde die zij wensen. De naam of de namen worden
gekozen op het moment van de geboorteaangifte
In geval van onenigheid krijgt het kind de namen
van de vader of van de co-ouder en van de moeder
naast elkaar geplaatst in alfabetische volgorde, met
maximum één naam voor elk van hen. Wanneer
de vader of de co-ouder en de moeder, of één
van hen, een dubbele naam draagt, dan wordt het
gedeelte van de naam doorgegeven aan het kind
gekozen door de betrokkene. Bij afwezigheid van
keuze wordt het gedeelte van de doorgegeven
dubbele naam bepaald naargelang de alfabetische
volgorde.
Dezelfde keuze wordt geboden aan adoptanten
voor wat betreft het geadopteerde kind.
De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze
keuze is niet herroepbaar.

Voorna(a)m(en) van het kind
Volgens het Belgisch recht is de keuze van de
voorna(a)m(en) vrij maar de officier van de burgerlijke stand kan een voornaam weigeren in de
volgende gevallen:
• de voornaam leidt tot verwarring
• de voornaam kan het kind schaden
• de voornaam kan nadeel berokkenen aan derden
Voor meer informatie kan u zich wenden tot de
dienst Burgerlijke Stand.

U zal een aantal geboorteattesten krijgen die nodig
zijn om: gezinsuitkeringen te vragen, uw kind bij het
ziekenfonds in te schrijven als persoon ten laste,...
Uw kind is ingeschreven in het bevolkingsregister
en u krijgt vervolgens een oproepingsbrief om zijn/
haar identiteitsdocumenten te gaan ophalen.
Indien het kind niet geboren is in de gemeente
waar u woont, dan zal de dienst burgerlijke stand
van de geboorteplaats het Gemeentebestuur van
uw woonplaats verwittigen.
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Zwangerschapsverlof

Adoptieverlof

Iedere zwangere werkneemster heeft recht op
zwangerschapsverlof. U moet de aanvraag indienen bij uw ziekenfonds en uw werkgever op tijd
informeren.

Werknemers die een kind opvangen in hun gezin in
het kader van een adoptie hebben recht op adoptieverlof, dat voornamelijk ten laste wordt genomen
door hun ziekenfonds, waarvan de duur maximum
6 weken bedraagt (kinderen jonger dan 3 jaar) en
4 weken in andere gevallen.

U heeft in totaal recht op 15 weken zwangerschapsverlof (19 weken bij meerlingzwangerschap) dat verdeeld is in prenataal verlof (voor de
geboorte) en postnataal verlof (na de bevalling).
De werkneemster mag in geen geval werkprestaties uitvoeren tijdens de 7 dagen die voorafgaan
aan de vermoedelijke bevallingsdatum, en in de 9
weken die volgen na de bevalling. De resterende
weken mogen worden opgenomen voor of na de
bevalling.
De moeder ontvangt een vergoeding van het ziekenfonds of van haar werkgever (openbare dienst)
tijdens haar rustperiode.

Vaderschapsverlof
Jonge vaders die in de openbare- of privé-sector
werken hebben recht op 10 dagen bijkomend verlof die vrij mogen worden opgenomen gedurende
de 4 eerste maanden na de bevalling.
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Ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof laat u toe om tijdelijk uw
prestaties te staken of te verminderen om u bezig
te houden met uw kind(eren) jonger dan 12 jaar.
De werknemer, de vader of de moeder van het
kind, kan echter enkel aanspraak maken op dit
recht op ouderschapsverlof (volledig of 1/2 tijds of
1/5 tijds) indien, in de periode van 15 maanden die
voorafgaat aan de schriftelijke mededeling aan de
werkgever, hij gedurende tenminste 12 maanden
verbonden was aan deze werkgever door een arbeidscontract. De werknemer dient zijn werkgever
tenminste 2 maanden op voorhand te verwittigen.
De aanvraag tot onderbrekingstoelagen (maximale
duur van 4 maanden per kind en per ouder) moet
worden ingediend met behulp van het formulier verstrekt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
www.rva.be

Diverse toelagen
De Belgische overheden bieden een financiële
steun voor de geboorte en de opvoeding van kinderen: het betreft geboorte- en gezinstoelagen.
De geboortetoelage* is een premie die wordt
uitbetaald bij de geboorte van een kind.
• 1ste kind : 1297,92 €
• elk volgend kind 976,53 €
• elk van de kinderen bij een meerlinggeboorte:
1297,92 €.
In geval van adoptie, wordt een adoptiepremie
voor hetzelfde bedrag als de geboortetoelage
toegekend aan de ouders
De basisgezinstoelagen* omvatten een maandelijks bedrag toegekend aan iedere loontrekkende
of gelijkgestelde werknemer. Het bedrag van de
gewone gezinstoelagen verhoogt in functie van de
volgorde van het kind in het huishouden, en dit tot
aan het derde kind.
Ter informatie, het maandelijks bedrag ontvangen
door een Brussels gezin:

• 1ste kind: 95,80 €
• 2de kind : 177,27€
• 3de kind of elk van de volgende: 264,67 €.
De procedure voor het verkrijgen van de gezinstoelagen hangt af van het statuut van de aanvrager:
loontrekkende, werkloze, zelfstandige, student) www.famifed.be.
In het kader van de Hervorming van de gezinstoelagen, zal de nieuwe Brusselse openbare kas
Famiris vanaf 8 januari 2020 een nieuw systeem
hanteren van gezinstoelagen specifiek voor de
Brusselaars. U kan nu reeds het bedrag weten
waarop u recht zal hebben vanaf 2020 door de
website te raadplegen:
www.iriscare.brussels.
Om meer informatie te verkrijgen over de verschillende voornoemde punten, kan u tevens terecht
op de website van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid en Sociaal Overleg:
www.werk.belgie.be.
*Referentie 2019. Opgelet! Indexering van de bedragen
mogelijk van het ene jaar op het volgende.
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OPVANGinitiatieven
U kan uw kind reeds inschrijven in een opvangplaats… nog voor het geboren is. Bij een inschrijving vanaf de 3de maand van de zwangerschap
heeft u meer kans om een plaats te vinden in de
omgeving die u wenst.
De structuren die kinderen opvangen, worden
onderworpen aan strenge voorwaarden op het vlak
van hygiëne, kwaliteit van de prestaties, ruimten,
uitrustingen en personeel. In het Brussels Gewest
verzekeren Kind en Gezin (K&G) voor de Vlaamse
Gemeenschap en “Office de la Naissance et de
l’Enfance” (ONE) voor de Franstalige Gemeenschap de controle.
Hoe een opvangplaats kiezen voor uw kind?
Dit hangt af van het soort van opvang dat u wenst:
af en toe of voltijds, en tevens van de financiële
middelen waarover u beschikt voor deze dienstverlening.

Soorten opvang
Indien u verkiest dat uw kind wordt opgevangen in
een collectieve structuur, dit wil zeggen met veel
andere kinderen, dan kiest u een gemeentelijk of
privé-kinderdagverblijf.
Indien u daarentegen een gezinsopvang wenst,
ingericht om 1 à 4 kinderen voltijds op te vangen
(maximum 5 kinderen gelijktijdig aanwezig en
8 kinderen ingeschreven), dan kiest u de optie
van de geconventioneerde onthaalouders.
We raden ouders ten zeerste aan om de opvangplaats die ze beogen voor hun kind te ontdekken
en om in dialoog te gaan met de personen die er
werken. Het zou ideaal zijn indien deze contacten
worden gelegd vanaf het begin van de zwangerschap en deze kunnen uiteraard worden vervolgd
aan het einde van het zwangerschapsverlof.

Financiële participatie van de ouders
Een ander groot onderscheid tussen de opvanginitiatieven bestaat in de tarieven.
Er zijn immers 2 types van financiële participatie:
• in verhouding tot de inkomens van de ouders
• prijs vrij vastgelegd door de beheerder van de
opvangplaats
U vindt uitgebreide informatie op de website van
Kind en gezin www.kindengezin.be.
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De kinderopvang attesten waarmee zij de opvangkosten fiscaal kunnen aftrekken: https://financien.
belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/
kinderopvang/aangifte

Gemeentelijke
kinderdagverblijven
Een kinderdagverblijf is een collectieve opvangomgeving bestemd voor kinderen die nog niet naar
school gaan, van 0 tot 3 jaar. De rol van de kinderopvang is om een zo goed mogelijk alternatief te
bieden voor de afwezigheid van de ouders, maar
zonder deze te vervangen. Het betreft tevens een
plaats die het kind toelaat om het gemeenschapsleven te ontdekken, ter ondersteuning van het
opvoedingsplan.
De gemeentelijke kinderdagverblijven van SintJoost zijn open van maandag tot vrijdag, van 7u15
tot 18u05. Ze functioneren dankzij de samenwerking van een pedagogisch en professionele aanpak
door een gediplomeerd team. De gekwalificeerde
ploegen bestaan uit verpleegsters, sociaal assistentes en kinderverzorgsters.
Alle gemeentelijke kinderdagverblijven zijn erkend,
gecontroleerd en gesubsidieerd door Kind en
Gezin. De tarieven gevraagd aan de ouders hangen
dus af van het maandelijks inkomen van het huishouden en zijn fiscaal aftrekbaar.
De kinderdagverblijven sluiten op wettelijke dagen
alsook 3 weken per jaar.

Inschrijvingsmodaliteiten Nederlandstalige
Gemeentelijke kinderdagverblijven
Stap 1: Aanmelding en inschrijving
Iedere ouder moet zich aanmelden via het Lokaal
Loket voor de Brusselse Nederlandstalige kinderopvang: www.kinderopvanginbrussel.be
Ouders kunnen hun opvangvraag het best stellen
in het begin van hun zwangerschap. In de aanmeldingsfase kan u voor 5 Nederlandstalige kinderdagverblijven kiezen. Uw rangorde wordt gerespecteerd
zo lang er plaats is in het kinderdagverblijf “Het
Madeliefje” en “Joost-e-Fien”.
Ouders die het wensen kunnen door de leidinggevende in het kinderdagverblijf geholpen worden voor
de digitale aanmelding, en dit steeds op afspraak.
Stap 2: Een plaats krijgen of niet
We geven een definitief antwoord (positief of negatief) 7 maanden voor de start van de opvang via een
email.
Wanneer is uw inschrijving definitief?
• U heeft een schriftelijke toestemming via email.
• U heeft de waarborg betaald.

Stap 3: Start opvang en wennen
Ongeveer 1 maand voor de start wordt een afspraak
gemaakt en brengen we het administratief dossier
in orde.
Een week voor de opstart komt uw kind wennen.
We geven dan veel informatie over de werking en
het verder verloop in de opvang.

Deze band kan zijn:
- andere kinderen van het gezin volgen reeds Nederlandstalig onderwijs
- de ouder heeft zich ingeschreven voor Nederlandse les
- de ouder heeft reeds een basiskennis van het
Nederlands (B1)
De band met het Nederlands dient objectief aangetoond te worden.
• Binnen deze doelgroepen worden de volgende
voorrangscriteria, in volgorde, vastgesteld:
- ouders die wonen in de Gemeente Sint-Joostten-Node krijgen voorrang zo lang er plaatsen
beschikbaar zijn;
- ouders die werken voor de gemeentelijke administratie van Sint-Joost-ten-Node krijgen voorrang zo
lang er plaatsen beschikbaar zijn.
•K
 DV Joost-&-Fien (31 kindplaatsen)
Braemtstraat 47
T 02 215 43 62
•K
 DV Het Madeliefje (24 kindplaatsen)
de Liedekerkestraat 65
T 02 217 70 19
Inschrijvingsmodaliteiten in een Franstalige
gemeentelijke kinderdagverblijf
Opgelet! De formaliteiten voor de inschrijving in
de Franstalige kinderdagverblijven zijn verschillend!
Gelieve deze brochure in het Frans te raadplegen.

Informatie over het opnamebeleid
Kind & Gezin bepaalt wie voorrang krijgt:

•E
 r is een voorrangsbeleid van tenminste 55% voor
kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is.
•E
 r is eveneens een decretaal voorrangsbeleid
van ten minste 20% voor ouders van bijzondere
doelgroepen:
- inkomen lager dan 28.346,04 €
- pleegkinderen
- kwetsbare gezinnen
- alleenstaanden
- broer /zus gelijktijdig opgevangen in het kinderdagverblijf

•K
 inderdagverblijven “Joost-e-Fien” en “Het Madeliefje” verlenen voorrang tot 35% aan ouders die
aan de criteria voor het voorrangsbeleid bijzondere
doelgroepen beantwoorden en die een band hebben met het Nederlands.
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Privé-kinderdagverblijven

Kinderhuis MELI-MELO

Voor privé- kinderdagverblijven dient u zich rechtstreeks bij deze kribben in te schrijven.

Het nieuwe gemeentelijke Kinderhuis “Méli-Mélo”,
bestemd voor kinderen uit de buurt, is gelegen in
de Noordwijk, nabij de Koningsstraat en vlakbij andere infrastructuren, zoals de Jeugdclub “Le Clou”,
de sportzaal “Nelson Mandela” en het gemeentelijk
zwembad.

• KDV Babilou Madou (36 plaatsen)
Liefdadigheidsstraat 13
T 02 687 87 21
www.babilou.be
Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in
2018
• KDV De Speelboom (18 plaatsen)
(Familiehulp)
Koningsstraat 306
T 02 543 70 07
Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in
2018

Kinderdagverblijf &
Ontmoetingsruimte ouderskinderen van “Winnie-Kot”
Het kinderdagverblijf voor kinderen van 14
maanden tot 3 jaar (20 plaatsen) van Winnie-Kot,
toegestaan door het ONE, heeft als hoofddoel
ouders toe te laten om tijd te besteden aan hun
verantwoordelijkheden, waarbij een geleidelijk socialiseringsproject voor het kind wordt voorgesteld
ter voorbereiding van de school. Het kind wordt er
3 à 4 maal per week opgevangen voor een periode
van maximum 22 maanden.
De vzw “Winnie-Kot” biedt tevens een ondersteuning van het ouderschap. Concreet is het een
plaats voor interculturele en intergenerationele
ontmoetingen, woord en spel voor kinderen
van 0 tot 6 jaar begeleid door een volwassen
vertrouwenspersoon. Dit maakt het mogelijk om
deel te nemen aan ontdekkingsateliers voor kind/
ouder (verhaaltjes-muziek-koken-zintuigen- psychomotoriek), om met professionals gedachten uit
te wisselen rond het plezier en de moeilijkheden
die worden ervaren bij het opgroeien maar tevens
om andere ouders en vriendjes voor de kinderen
te ontmoeten. Een financiële deelname van 1€
wordt gevraagd per gezin en per namiddag, zonder
inschrijving vooraf.
Uniestraat 10
T 02 230 48 71
www.lewinniekot.be
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De oppervlakte van 260 m², verdeeld over 4 verdiepingen, is ingericht voor de ludieke en pedagogische ontplooiing van de jongsten (0-12 jaar).
“Livre Animé”, dat sedert vele jaren werkt met kinderen van de Franstalige Tennoodse basisscholen,
neemt een deel van de lokalen in voor activiteiten
zoals verhaaltjes, bibliotheek en voorleesateliers.
Heel het jaar door worden ontdekkingsateliers
en -stages ontwikkeld met partners, er wordt
voorrang gegeven aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar:
“crea-taal” en psychomotoriek ateliers bijvoorbeeld, waarin de 8- tot 12-jarigen worden geïntégreerd in de schoolvakanties.
De laatste ruimte is gewijd aan relationele psychomotoriek, gratis omkaderd door een ploeg van
specialisten in de psychomotoriek van de gemeentelijke Preventiedienst in samenwerking met de
Franstalige Tennoodse gemeentescholen.
Kinderhuis Méli-Mélo
G. van Bouillonstraat 57
T 02 218 82 14
tdayez@sjtn.brussels

GEZONDHEID
Raadplegingen Kind en Gezin
De raadplegingen georganiseerd door Kind en
Gezin zijn bestemd voor jonge ouders en hun kinderen. Ze hebben tot doel om een begeleiding aan
te bieden tijdens de zwangerschap teneinde het
goede verloop ervan op te volgen, vroeggeboorte
op te sporen en te voorkomen. Na de geboorte
laten de raadplegingen toe om de ontwikkeling te
volgen van de baby (gewicht, grootte,...), om gratis
inentingen te krijgen, diagnoses te stellen van
kinderziektes...

Deze raadplegingen worden verzekerd door een
arts, met de medewerking van medisch-sociale
werkers die tevens aan huis kunnen komen, indien
de toekomstige ouders dit wensen. Ze zijn toegankelijk voor iedereen en gratis.
T 078 150 100
www.kindengezin.be

Een attest wordt overhandigd aan de ouders en de
informatie wordt ingeschreven in het Rijksregister
van het kind.
Dienst Bevolking
T 02 220 25 26
fmenssouri@sjtn.brussels

CB Schaarbeek
Gallaitstraat 82
1030 Bruxelles

Pediatrische spoeddienst in
de nabijheid van Sint-Joost

CB Schaarbeek
Van De Veldestraat 4
1030 Bruxelles

Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan 32 - 1000 Brussel
T 02 221 91 11
www.klstjan.be

Inenting tegen polio
De inenting tegen polio is het enige wettelijk
verplichte vaccin in België. De andere (difterie, tetanus, hepatitis enz.) worden ten zeerste aangeraden.
De persoon die de voogdij heeft over het kind heeft
de verplichting om het te laten inenten voor de
leeftijd van 18 maanden.
Het origineel attest afgeleverd door de arts moet
binnen de 15 dagen worden ingediend bij de gemeente waar het kind verblijft aan het einde van de
cyclus, rond 18 maanden. In Sint-Joost moet men
zich wenden tot de dienst Bevolking.
Breng het certificaat mee dat werd uitgereikt bij de
geboorteaangifte van het kind.

Universitair Kinderziekenhuis
Koningin Fabiola (UKZKF)
Jean-Joseph Crocqlaan 15 - 1020 Brussel
T 02 477 33 11
www.huderf.be

Kinderoppas aan huis
Aarzel niet om contact op te nemen met uw ziekenfonds om de opvangdiensten aan huis te kennen in
geval van ziekte van uw kind.

NL 13

