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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De installatie van CO2-meters voor Nederlandstalige kinderopvang 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Begin november maakte Bruzz bekend dat elle Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven een 

gratis CO2-meter kregen opgestuurd vanuit de VGC. 

 

Zo wordt voortgebouwd op het beleid en de maatregelen van het vorige College omtrent 

gezondere binnenlucht in kinderopvang.  

 

Verder wordt er vanuit de VGC ook advies en begeleiding op maat voorzien. Voor zowel de 

levering van de CO²-meters als het informeren van de kinderbegeleiders wordt samengewerkt 

met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Werden alle erkende kinderdagverblijven voorzien van een CO2-meter? Over welk 

aantallen spreken we? Kregen de kinderdagverblijven maar steeds 1 meter of meerdere, 

afhankelijk van de oppervlakte en indeling van de ruimten? 

 Op welke wijze worden kinderdagverblijven ondersteund en geïnformeerd over het 

correcte gebruik van deze meters? Hoe wordt er in de toekomst ondersteuning geboden 

dat kinderdagverblijven werken aan gezonde binnenlucht en betere ventilatie? 

 Kunt u bevestigen dat de aangekochte en geleverde CO2-meters over een kwaliteitslabel 

beschikken? Kunt u meedelen hoe de keuze voor CO2-meter(s) werd bepaald? 

 Wordt maar 1 model geleverd of konden de KDV-initiatieven kiezen uit verschillende 

modellen? Is er een gedeelte van de financiering dat gedragen dient te worden door de 

opvanginitiatieven? Zo ja, welke verdeelsleutel wordt er gehanteerd? Wordt er een 

garantie gevraagd? Wat is de voorziene levensduur van een dergelijke installatie? 

 Kunt u aangeven of bepaalde kinderdaginitiatieven al “ondersteuning en begeleiding op 

maat” hebben aangevraagd? Zo ja, welke soort vragen en hoeveel kinderdagverblijven? 

 Heeft het College een campagne gepland om gezonde binnenlucht in het algemeen te 

promoten? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 

 

 


