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NIEUWS

Ik krijg weleens de vraag of een 
opdrachtgever jou tijdens je klus zomaar 
met het mobieltje mag filmen dan wel 

bekijken met de bewakingscamera. De 
wet is duidelijk. Als particulier mag je in je 
woning bewakingscamera’s ophangen om 
bijvoorbeeld eigendommen te bewaken. 
Dit valt niet onder de wet Autoriteit 
Persoonsgegevens, de AVG. 

Die wet zegt hier onder meer over: 
•  De belangrijkste regel is dat uw camera 

alleen uw eigen bezittingen mag opnemen. U 
mag dus niet de eigendommen van anderen 
filmen, zoals het huis of de tuin van uw 
buren.

•  De mensen die u filmt hebben privacy-
rechten. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld 
het recht hebben om de beelden te bekijken 
die u van hen heeft gemaakt. 

•  U mag de beelden alleen delen als de 
gefilmde mensen daarvoor toestemming 
hebben gegeven. 

Is er een strafbaar feit gepleegd? Dan mag 
iemand de beelden natuurlijk wel delen met 
de politie bij een aangifte. 

Het gekke is dat als de opdrachtgever door 
het huis loopt en tijdens je werkzaamheden 
(mee)kijkt, dit niet vreemd voelt. Maar een 
camera waarvan je niet weet wie er achter 
zit, voelt anders. Je durft je gewoon niet eens 
meer te krabben. 

Bespreek dit als je een offerte uitbrengt 
en neem dit mee na het aanvaarden van
 de klus.

Gerard Oltmans
Voorzitter van de 
Branchevereniging voor 
Klussenbedrijven, VLOK

IK DURF ME NIET TE 
KRABBEN

Gezocht op zeer korte termijn:  
1461 energieadviseurs

Verreken de gestegen WOZ met de 
hypotheekrente

Wil je wat minder klussen omdat het lijf 
voelbaar slijt? Wellicht wacht je een gouden 
toekomst als energieadviseur. Maar dan echt.
Dat zit zo.

De bureaucratie laat regelmatig de tanden 
zien op onverwachte plekken. Neem het 
energielabel. Een huiseigenaar zet het huis 
te koop en meldt deze aan bij de makelaar 
en huizensites. “Oh ja”, hoor je de eigenaar al 
denken, “effe vergeten een energie-adviseur 
in te schakelen.” Want anders komt de woning 
niet op Funda. Appeltje-eitje. 
Spoiler: waar vind je een beschikbare 
adviseur? Want er blijkt een schrikbarend 
tekort aan deze specialisten te zijn. Zo erg, 

dat inmiddels mensen hun huis niet te koop 
aan kunnen bieden.

Slechts 139 energieadviseurs Volgens 
Vereniging Eigen Huis mogen 139 mensen 
zich energieadviseur noemen (stand bij het 
schrijven van dit bericht eind februari). Dat 
zijn zo’n slordige 1461 adviseurs te weinig. Nog 
een ‘verrassing’: de in rekening gebrachte 
kosten van het advies blijken meer dan 30 
procent hoger uit te vallen dan verwacht. 
Het ministerie onderneemt actie en belooft 
energieadviseurs online op te leiden. 
De verplichting om in de verkoop- of 
verhuuradvertentie te vermelden dat het 
huis over een energielabel beschikt, komt 
tijdelijk te vervallen. Na verkoop moet wel een 
definitief energielabel beschikbaar zijn.
Kortom, duik - als het klussen je steeds 
zwaarder valt - in deze door de overheid 
georganiseerde mismatch tussen vraag & 
aanbod en word energie-adviseur. Goed voor 
de portemonnee, het milieu en je lijf. 

Alle huiseigenaren ontvingen van de 
gemeenten info over hoeveel geld het huis 
waard is. Bij menigeen werd het wit om de
neus. Misschien kan het bloed weer naar het 
hoofd stromen als blijkt dat de opgeschroef-
de WOZ-waarde ook een voordeeltje kan
opleveren.
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Het Ministerie belooft 
energieadviseurs

online op te leiden

De verhouding gestegen woningwaarde/
gelijkblijvende hypotheeksom moet finan-
cieel lucht kunnen bieden. Want het risico 
van de geldverstrekker neemt af. Met andere 
woorden: meer belasting betalen leidt tot 
een lagere rente. Het wordt interessant als de 
besparing op het rentebedrag groter is dan de 
belastingverhoging.
Independer onderzocht deze materie en 
adviseert inmiddels om de zogenaamde 
risico-opslag met de hypotheekverstrekker 
te bespreken. Met een handige tool van deze 
dienstverlener bereken je snel de terugver-
dientijd van het oversluiten. Ook krijg je info 
over de eventuele daling van de maandlasten.

Meer informatie:www.independer.nl/
hypotheek/oversluiten-hypotheek
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