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NIEUWS

Minister Koolmees van Sociale Zaken 
kondigde aan om de invoering van de 
verplichte AOV voor alle zelfstandigen 

een aantal jaren op te schuiven. De reden? De 
complexiteit. Denk aan de beheersing en de 
regelgeving vanwege de vakmensen die zo’n 
verzekering zelf regelen. Er is namelijk een 
opt-out voor zelfstandigen die beschikken 
over een een afdoende private verzekering.

De mogelijkheid om zelf iets te regelen, 
is voor elke ondernemer een creatieve 
uitdaging. Denk aan het inkomen van de 
partner, het eigen huis, het spaargeld, 
de schenkingen, de verzekeringen en het 
urencriterium. Zomaar wat variaties waarmee 
zelfstandigen zich kunnen indekken tegen 
risico’s. Deze mogelijkheden blijken een 
moeras te vormen voor de overheid.
Dat had iedere zelfstandige de minister 
vooraf kunnen vertellen. Dus vraag ik me af 
met welke zelfstandigen hij aan tafel heeft 
gezeten. Echte zelfstandigen regelen het 
voor zichzelf. Daar ben je een zelfstandig 
ondernemer voor.

Is het regelen van een arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening voor zelfstandigen nu 
niet meer nodig? Dacht het wel. Veel 
ondernemers onderschatten nog steeds de 
impact van ziekte op hun leven, het gezin 
en de onderneming. Hoe lang zing jij het uit 
zonder inkomen? Meedoen met een passende 
voorziening is slim en verstandig.

Gerard Oltmans
Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 
Klussenbedrijven, VLOK

EN DAAR GAAN WE 
WEER… 

Wat zijn ingrijpende renovaties en groene 
heffingskortingen?

Snelgids waterzijdig 
inregelen

Vanaf deze maand gelden nieuwe ge-
luidseisen voor nieuw te plaatsen buitenin-
stallaties voor warmtepompen en airco’s. De 
norm verbiedt meer dan 40 dBA geluid dat
hoorbaar is bij buren. De overheid verwacht
dat deze maatregel de ontwikkeling van stil-
lere warmtepompen gaat aanjagen. En daar
blijft het niet bij.

Minister Ollongren maakte bekend dat de 
EU-richtlijn Renewable Energy Directive II 
(RED II) lidstaten verplicht hernieuwbare 
energie voor te schrijven bij nieuwbouw 
en ingrijpende renovaties. Denk aan onder 
meer warmtepompen, zonneboilers en 
zonnepanelen. Deze eis voor ingrijpende 
renovaties wordt als wetswijziging aan de 
Tweede Kamer voorgelegd en kan vervolgens 
op 30 juni aanstaande van kracht worden. 
Overigens moet nog wel bepaald worden 
wat de overheid precies met een ingrijpende 

Waterzijdig inregelen is een snelle manier 
om energie te besparen, aldus producent
Danfoss. Want de verplichting om installaties 
met radiatoren te voorzien van thermostaat-
kranen en deze waterzijdig in te regelen,
levert directe winst op voor het milieu en de 
bewoner. De warmteverliezen tijdens trans-
port worden verlaagd en de bewoner kan 
efficiënt het comfort in de woning regelen.

Danfoss verwacht dat de traditionele manier 
van inregelen met inregelafsluiters per 
woning of strang langzaam verdwijnt. Want 
het Bouwbesluit geeft aan dat de verwarming 
optimaal moet kunnen presteren bij typische 
gebruiksomstandigheden. Dus ook wanneer 
de helft van de radiatoren dicht staat, kun je 
regelen dat naar de andere radiatoren niet 
onnodig veel water stroomt. Om vakmensen 
van dienst te zijn, stelde Danfoss een gratis 
te downloaden snelgids samen. Deze gids 
biedt informatie over de verplichtingen bij 
werkzaamheden aan de cv-installatie.
Meer informatie: www.danfoss.nl

COLUMN

Waterzijdig inregelen

3,4 Mton
CO2-reductie in de 
bebouwde omgeving, 
is een doel dat 
iedereen omarmt.

Snelgids dynamisch  
inregelen van radiatoren  

2-pijps verwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen

inregelen.danfoss.nl

Hoe lang zing jij het 
uit zonder inkomen?

renovatie bedoelt. Zij zal in ieder geval van 
de oppervlaktemethode uitgaan: 25 procent 
van de gebouwschil. Uitgangspunt is dat de 
norm geen kaalslag voor goed functioneren-
de bestaande installaties betekent. Dit om 
te voorkomen dat huiseigenaren op te hoge 
kosten worden gejaagd. Eigenaren moet de te 
nemen maatregelen binnen tien jaar kunnen 
terugverdienen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Groene heffingskorting Minister Ollongren 
voelt met de burger mee. Zij stelt voor om 
eigenaren van zonnepanelen een groene 
heffingskorting te geven. Want het vrijstellen 
van ozb-belasting blijkt een hele klus te 
zijn. Met de groene korting kun je sneller 
stappen maken, denk aan een korting op de 
ozb-belasting. Om het iets ingewikkelder te 
maken: gemeenten mogen al vrijstellen van 
ozb. Maar bijna geen gemeente die dat doet. 
Werk aan de winkel.
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