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DE VEILIGHEID VAN BRUSSELSE KINDEREN
ALS PRIORITEIT VOOR IRISCARE
Sinds 1 juni 2019 moeten kinderopvangvoorzieningen in Brussel verplicht een vergunning hebben
om hun activiteiten uit te oefenen. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming staat Iriscare
in voor de controle van de toepassing van de ordonnantie en de afgifte van vergunningen voor
bicommunautaire kinderopvang in Brussel. In september 2019 vonden de eerste inspecties plaats.
In 2015 overleed de kleine Malaika, die amper tien
maanden oud was, in een kinderdagverblijf in SintAgatha-Berchem. Het kinderdagverblijf was niet
erkend door Kind & Gezin (Agentschap Opgroeien
regie). Wegens een ander incident werd de erkenning van de opvangvoorziening in 2007 namelijk niet
verlengd. Deze situatie bracht een rechtsvacuüm
aan het licht, want ondanks het feit dat het kinderdagverblijf geen vergunning had, bleef het toch open.
Destijds verleenden alleen de Franse en Vlaamse
Gemeenschap een vergunning en was er geen maatregel voor niet-erkende kinderdagverblijven. “Om dit
rechtsvacuüm te verhelpen, besloot het Brussels
Parlement een nieuwe ordonnantie goed te keuren tot
regeling van de kinderopvang in het Brussels Gewest.
Er moest een wettelijk kader komen op basis waarvan
kinderopvangvoorzieningen zonder vergunning konden worden gesloten”, aldus Mevlüt Akgüngör, expert
bij de instelling van openbaar nut Iriscare. Op grond
van de ordonnantie moeten alle Brusselse opvangvoorzieningen verplicht een vergunning hebben om
kinderen op te vangen. De ordonnantie legt alle organisatoren van kinderopvang in het tweetalige Brussels
Gewest op om over een vergunning te beschikken op
het ogenblik dat de opvangvoorziening haar activiteiten aanvangt en zolang er kinderen worden opgevangen. Aangezien de beroepsmatige opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband en
tegen betaling als kinderopvang wordt beschouwd,
heeft deze ordonnantie betrekking op zowel kinderdagverblijven als onthaalouders.

SUCCESVOLLE SAMENWERKING
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is
Iriscare bevoegd voor de bicommunautaire kinderopvang in Brussel. De ordonnantie tot regeling van de
kinderopvang is op 1 juni 2019 in werking getreden.
Sindsdien is Iriscare dus belast met de controle van
de meldingen voor niet-vergunde kinderopvang maar
ook met de afgifte van de vergunningen.
Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, werd een samenwerkingsakkoord gesloten om de uitwisseling van informatie tussen de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de
Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap
omtrent niet-vergunde kinderopvang te organiseren
en de samenwerking tussen de drie partijen te regelen in het kader van de inspecties van opvangvoorzieningen zonder vergunning. “De toepassing van
de vergunning gebeurt in samenwerking met Kind
& Gezin voor de Nederlandstalige kinderopvang en
met ONE voor de Franstalige kinderopvang. Iriscare is
bevoegd voor kinderopvang die in de twee talen of in
een vreemde taal georganiseerd is”, aldus Stéphanie
Lange, eveneens experte bij Iriscare.
Maar er wordt perfect samengewerkt om meldingen
te controleren en opvangvoorzieningen te inspecteren. “Zodra we een melding binnenkrijgen, wisselen
onze drie instellingen informatie uit via een specifieke
IT-tool. Als we geen lopende vergunningsaanvraag
terugvinden, organiseert Iriscare een gemeenschappelijke inspectie”, legt Mevlüt Akgüngör uit. “Een
inspecteur van de controledienst van de Diensten
van het Verenigd College is aanwezig voor Iriscare.
Deze wordt vergezeld door ofwel een inspecteur van
ONE, ofwel een inspecteur van de Zorginspectie die
Kind & Gezin vertegenwoordigt.” Na deze inspectie
wordt beslist of de opvangvoorziening verder kinderen
mag opvangen terwijl de vergunningsaanvraag wordt
verwerkt, of direct moet sluiten wegens ernstig en
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van de opgevangen kinderen. Als er na de inspectie geen aanvraag wordt ingediend, wordt de opvangvoorziening
eveneens gesloten.

66 GECONTROLEERDE MELDINGEN
Sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie wordt een lijst van de verschillende gemelde
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kinderopvangvoorzieningen bijgehouden. Eind juni
2019 stonden er 66 kinderdagverblijven op de lijst.
Daarna is de machine in beweging gebracht: Iriscare
heeft de lijst overlopen en is samen met haar zusterinstellingen nagegaan of er voor al deze opvangvoorzieningen een vergunning aangevraagd was. Uiteindelijk
bleken in totaal 38 opvangvoorzieningen niet erkend
te zijn. “We hebben hen per aangetekende brief de
nieuwe regelgeving uitgelegd en verzocht om ons te
informeren over hun situatie”, aldus Mevlüt Akgüngör.
“De kinderopvangvoorzieningen die geen contact met
ons hebben opgenomen naar aanleiding van onze
brief, hebben we telefonisch trachten te bereiken.
Maar dat was niet altijd zo eenvoudig omdat we soms
over erg weinig informatie beschikten. We hebben
dus ook de gemeentebesturen moeten contacteren
en ze gevraagd om ons de informatie te bezorgen
waarover zij eventueel beschikten voor deze opvangvoorzieningen. We hebben hen ook gevraagd om ons
op de hoogte te houden als ze weet zouden hebben
van andere kinderdagverblijven zonder vergunning in
hun gemeente.”
Na al deze controles was de oorspronkelijke lijst heel
wat korter geworden. Er bleven uiteindelijk nog zeventien opvangvoorzieningen over waarover Iriscare en
haar zusterinstellingen maar weinig informatie hadden.
In september en oktober werden deze opvangstructuren onderworpen aan een inspectie. En de resultaten lieten niet op zich wachten. “Na deze inspecties
zijn onze diensten te weten gekomen dat twaalf van
deze opvangvoorzieningen inmiddels gesloten waren
en dat de vijf overige zonder vergunning open waren.
Van die vijf opvangstructuren hebben we in overleg
met ONE en met het oog op de veiligheid van de
kinderen beslist om een kinderdagverblijf in Vorst
onmiddellijk te sluiten wegens ernstige overtredingen.
De burgemeester heeft eind september het bevel tot
sluiting uitgevoerd”, aldus Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare. “Twee van de andere opvangvoorzieningen hebben meteen een vergunningsaanvraag
ingediend na de inspectie. De laatste twee opvangstructuren hebben beslist om hun activiteiten stop te
zetten, en een van deze kinderdagverblijven is van
plan om op een andere locatie te heropenen.”

De nieuwe ordonnantie houdende de organisatie
van kinderopvang kent de gemeenten en hun burgemeester ook een belangrijke rol toe. Om deze rol
te benadrukken, en ter aanvulling van de informatieaanvraag omtrent de 66 gemelde opvangstructuren,
hebben Iriscare en haar zusterinstellingen samen
met Brulocalis een infosessie georganiseerd voor de
gemeenten. Op 5 september 2019 zijn veertig vertegenwoordigers van verschillende Brusselse gemeenten naar de kantoren van Iriscare afgezakt om meer te
weten te komen over deze nieuwe wetgeving. Tot die
vertegenwoordigers behoorden zowel schepenen en
kabinetsmedewerkers van burgemeesters als ambtenaren van de kinderopvangdiensten en inspecteurs.
Voor al deze partijen was het belangrijk dat de regelgeving in detail werd toegelicht.
De gemeente speelt een cruciale rol bij de toepassing
van deze ordonnantie. Na de gemengde inspectie
door Iriscare en door een van haar zusterinstellingen
kan een bevel tot sluiting van de opvangstructuur
worden verstuurd. De gemeente wordt hiervan op de
hoogte gesteld en de burgemeester dient te controleren of het bevel tot sluiting van de kinderopvangvoorziening wordt nageleefd. Is dat niet het geval, dan
moet de burgemeester de opvangstructuur sluiten.
De gemeenten zijn ook de bevoorrechte partijen om
overtredingen van de regelgeving inzake hygiëne,
gezondheid, veiligheid en stedenbouw sneller en efficiënter te kunnen opsporen. Een vlotte samenwerking
met de gemeentediensten is dus belangrijk bij de toepassing van de nieuwe reglementering.

KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING
VOOR DE BURGER
Hoewel Iriscare bevoegd is voor de afgifte en inspectie van bevelen tot sluiting aan niet-erkende kinderopvang, is het ook de taak van de instelling om vergunningen af te geven aan de Brusselse bicommunautaire
opvangstructuren die hier een aanvraag voor indienen. Om een kwaliteitsvolle en veilige opvang voor de
Brusselse kinderen te garanderen, zijn de normen van
de bicommunautaire regelgeving om een vergunning
te verkrijgen vrij strikt. Om een vergunning te krijgen,
moeten kinderopvangvoorzieningen voldoen aan een
reeks voorwaarden op het vlak van infrastructuur,
pedagogisch beleid en veiligheid.
Om zeker te zijn dat ze correct en volledig geïnformeerd zijn, kunnen de Brusselaars gemakkelijk
nagaan of een opvangvoorziening over een vergunning beschikt. Er werd een zoekmachine ontwikkeld,
die vlot terug te vinden is via de website van Iriscare
en van de GGC en die wordt gevoed via de website
van Sociaal Brussel. Voor meer informatie over ‘zelfstandige onthaalouders voor jonge kinderen’ zal de
burger zich echter moeten richten tot ONE en Kind
& Gezin.
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“We zijn heel fier op en blij met de uitstekende verstandhouding met onze Franstalige en Nederlandstalige
zusterinstellingen”, aldus Tania Dekens. “Iriscare wil er
absoluut alles aan doen om een goede samenwerking
te behouden met de verschillende partijen, namelijk Kind & Gezin, ONE en alle negentien Brusselse
gemeenten. Het maakt het werk van onze diensten
gemakkelijker om de regelgeving in het kader van de
nieuwe ordonnantie correct toe te passen. Dankzij de
uitwisseling van informatie en de efficiënte gemengde
inspecties kunnen we een kwaliteitsvolle kinderopvang garanderen voor ieder kind in Brussel. Dat is
onze prioriteit.”
Dankzij deze ordonnantie zullen ouders die gebruikmaken van de diensten van Brusselse opvangvoorzieningen hun kinderen er met een gerust hart kunnen
achterlaten. Dankzij de kwaliteitsvolle inspecties en
de samenwerking tussen Iriscare, de Diensten van
het Verenigd College, Kind & Gezin, de Zorginspectie
en One kunnen de Brusselse kinderen in alle veiligheid en in de beste omstandigheden worden
opgevangen.

>>Mevlüt AKGÜNGÖR, attaché Dienst R-MOB en
restbevoegdheden Iriscare

RECHTZETTING
Een digitale overheid voor de Brusselaar
In het kader van dit artikel in onze Nieuwsbrief nr. 115
over de studie die momenteel bij het CIBG loopt om
scenario’s uit te werken voor gedeelde maar toch
flexibele en moderne digitaliseringstools, schreven
we dat Nils Lambremont en Didier Rozen initiatiefnemers binnen het CIBG zijn, terwijl ze respectievelijk
financieel directeur en algemeen secretaris van
het OCMW van Molenbeek zijn.
We verzoeken u rekening te houden met deze bijgewerkte informatie.

>>Mevlüt Akgüngör, attaché Service SMR &
Compétences
>>Lambremont
enRésiduaires
Didier Rozen zijn respectievelijk financieel directeur en algemeen secretaris van het OCMW van Molenbeek
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