Factsheet
“Binnenmilieu in de kinderopvang”
in het kader van de Nationale Aanpak
Milieu en Gezondheid
Waar gaat het om?
Het binnenmilieu in kinderopvangverblijven is vaak even slecht als
die in scholen. Het gaat vooral om de kwaliteit van de lucht en om
oververhitting in de zomer of het weren van geluid van installaties
en van buiten. Met name de ventilatie in de slaapruimte van de
kinderopvang is vaak onvoldoende.

Doel
Verbeteren van de luchtkwaliteit en het beheersen van de temperatuur in de kinderopvang.

Wat wordt er gedaan?
Op basis van een onderzoek waarin de knelpunten op gebied van
binnenmilieu in de kinderopvangverblijven in kaart zijn gebracht,
zal een beleidsreactie medio 2011 naar de Tweede Kamer worden
gestuurd. De kern hiervan is als volgt:
Om te komen tot een gezond binnenmilieu in de kinderopvang
voor de aspecten luchtkwaliteit, stoorgeluid en temperatuur treffen
de verschillende betrokken partijen ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid, de komende jaren verbetermaatregelen.

Verantwoordelijkheidsverdeling
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij verschillende partijen:
• De ondernemers in de kinderopvang zijn primair verantwoorde-

lijk voor een gezonde en veilige opvang. De kinderopvangondernemer is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de kwaliteit van
het binnenmilieu.
• De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wet
Kinderopvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD,
in principe jaarlijks, ieder kindercentrum. De Wet Kinderopvang
vereist dat ondernemers risico-inventarisaties met betrekking tot
veiligheid én gezondheid uitvoeren. De gemeente is eveneens
verantwoordelijk voor de vergunningverlening m.b.t. het
bouwen en het toezicht op het bouwen overeenkomstig de
verleende vergunning. Deze taak is belegd bij het gemeentelijk
Bouw en Woning Toezicht.
• Vanuit verschillende invalshoeken zijn de Ministeries IenM
(milieu en gezondheid), BZK, SZW (kinderopvang en arbeidsomstandigheden), VWS (gezondheid) betrokken bij het oplossen van
de problematiek.
In de aanpak van de knelpunten worden de volgende vier op elkaar
volgende stappen onderscheiden:
Stap 1	verbetermaatregelen gericht op het creëren van de bewustwording van de problematiek en het bieden van concrete en
eenvoudige maatregelen tot verbetering.
Stap 2	meer ingrijpende verbetermaatregelen. Het gaat dan om
maatregelen die een substantiële investering vergen, zoals
het vervangen van ventilatiesystemen en het uitvoeren van
renovaties of verbouwingen.
Stap 3	na 2 jaar wordt binnen de kaders van de Nationale Aanpak
Milieu en Gezondheid een evaluatie uitgevoerd van de
bewustwording van de problematiek en de effecten van de
genomen maatregelen.
Stap 4	mocht onvoldoende verbetering worden geconstateerd, dan
bezint het kabinet zich op verscherping van het toezicht of
aanpassing van wet- en regelgeving.

Stand van zaken
• Inmiddels is de opdracht gegeven voor het uitwerken van een
gecombineerde brandveiligheid- en binnenmilieukaart. Deze
komt in elke opvang te hangen en draagt bij aan bewustwording
van de problematiek. Daarnaast biedt de kaart handelingsperspectieven voor de lokale situatie.

In vijf voorbeeldcasussen wordt uitgewerkt hoe men van de
huidige situatie in de betreffende kinderopvang kan komen tot
de gewenste situatie.
• De bestaande VentilatiePrestatieKeuring voor woningen wordt
verbreed naar scholen en de kinderopvang. Hiermee komt een
objectieve bepalingsmethode beschikbaar voor het vaststellen
van de capaciteit en het functioneren van de ventilatie-installatie.

Beoogde resultaten
• Nieuwbouwlocaties voldoen bij oplevering aan de eisen uit het
(nieuwe) bouwbesluit.
• Bij alle betrokkenen bij de kinderopvang (de ondernemers,
degenen werkzaam in de kinderopvang en bij de ouders) heerst
een bewustzijn van het belang van een gezond binnenmilieu in
de kinderopvang en wordt daarnaar gehandeld.
• Bij de bestaande locaties van de kinderopvang worden maatregelen genomen zodat deze na tenminste drie jaar voldoen aan de
huidige inzichten van een gezond binnenmilieu.

Voor verder contact
• Voor informatie over het onderzoeksrapport en het beleid van de
rijksoverheid kunt u terecht op de website: www.rijksoverheid.nl.
• Voor informatie over de gecombineerd brandveiligheid- en
binnenmilieukaart kunt u terecht bij Consument en Veiligheid
(www.veiligheid.nl/kinderen/kinderen) die deze kaart samen met
een vijftal voorbeeldcasussen uitwerkt met de
Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang (BOinK).
• Meer algemene zaken rond de kinderopvang kunt u vinden bij de
inmiddels gefuseerde ondernemers in de Kinderopvang de
MOgroep Kinderopvang (www.mogroep.nl) en de
Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang
(www.kinderopvang.nl/).
• Het direct toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd door de
gemeente en voor deze de GGD:
www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt/.
• Informatie over de VentilatiePrestatieKeuring kunt u vinden bij
de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (www.kbi.nl/).
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