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Een nieuw
verplicht etiket 
Kook je iets met kip of ander 
gevogelte, dan is het belangrĳk 
om de rauwe producten op een 
goede manier te bewaren en te 
bereiden. Zo voorkom je besmet-
ting met schadelĳke bacteriën, 
zoals salmonella en campylobacter. 
Die kunnen voedselvergiftiging 
veroorzaken. 
Sinds 2001 zĳn fabrikanten ver-
plicht om op de verpakking van 
pluimveevlees te waarschuwen 
voor de risico’s van schadelĳke 
bacteriën. 
Sinds 1 januari geldt er een nieuw 
verplicht waarschuwingsetiket. 
Het heeft duidelĳkere instructies 
en valt door de icoontjes veel meer 
op. Dit nieuwe etiket geldt niet 
voor diepgevroren pluimveevlees.
En koop je kip die niet is voorver-
pakt, bĳvoorbeeld bĳ de slager, 
dan krĳg je de waarschuwing mee 
op papier.

De nieuwste Apple iPad (2022) heeft een 
flinke make-over gekregen, maar ook een 
minstens zo flinke prĳsverhoging. Hĳ 
kost vanaf €550 voor 64 GB. De grootste 
concurrent is dan ook de vorige versie, 
die bĳna €200 goedkoper is.

Apple heeft het moderne uiterlĳk van de 
iPad Air & Pro nu ook gekopieerd naar de 
standaard-iPad. De thuisknop is weg en de 
randen onder en boven het scherm zĳn 
wat smaller. Ook door de vlakke randen 
en de nieuwe kleurtjes (hĳ is er nu ook in 
het blauw) ziet hĳ er fris en up-to-date uit. 
Fĳn is dat de iPad nu een universele usb-C-

aansluiting heeft. Minder blĳ zĳn we met 
het weglaten van de koptelefoonaanslui-
ting. Terwĳl het formaat en gewicht bĳna 
hetzelfde zĳn als bĳ de vorige versie, is het 
scherm merkbaar gegroeid: van 10,2 naar 
10,9 inch. Helaas is er verder weinig veran-
derd aan het scherm. Het is zeker mooi, 
maar voor een tablet van deze prĳs missen 
we wel wat. Zo heeft hĳ geen antireflectief 
en gelamineerd scherm en geen hoge 
verversingssnelheid. Ook de snelheids-
upgrade van de A14-chip is beperkt en de 
prĳsverhoging niet waard. Zoek je een 
echt krachtige machine, dan is de iPad Air 
(2022) voor €680 een betere optie.

Beetje 
beter, 
veel duurder 

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Geprobeerd
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Al ingevulde 
aangifte 
Binnenkort is het weer tĳ d voor je 
aangifte inkomstenbelasting. De 
Belastingdienst helpt je een handje 
en vult alvast een aantal gegevens 
voor je in. 
Maar waarom moet je sommige 
vragen, zoals of je hypotheek is 
afgesloten voor of na 28 oktober 
2012, ieder jaar opnieuw beant-
woorden? De reden is dat de 
Belastingdienst alleen de gegevens 
invult die van bĳ voorbeeld banken, 
verzekeringsmaatschappĳ en en 
het UWV komen. Je hypotheekver-
strekker vertelt de Belastingdienst 
niet wat de ingangsdatum is van je 
hypotheek. En daarom vraagt de 
Belastingdienst dit ieder jaar weer. 
Onze tip: zoek het een keer goed 
uit en bewaar de antwoorden in je 
map voor volgend jaar.

Veel printers zĳ n niet optimaal beveiligd. 
Dat is een risico, want printers staan hoog 
in het lĳ stje van kwetsbare ‘smart’-produc-
ten die criminelen regelmatig zoeken. 
HP heeft nu voor meer dan 150 modellen 
printers in onze productvergelĳ ker een 
belangrĳ ke veiligheidsupdate uitgebracht. 
De update moet voorkomen dat hackers 
een eerder ontdekte kwetsbaarheid in de 
printers kunnen misbruiken voor het 
installeren van gĳ zelsoftware of het stelen 
van persoonsgegevens. Helaas installeert 
de veiligheidsupdate niet automatisch bĳ  
elke printer. Soms moet je als gebruiker 
zelf aan de slag. 
Op onze site staat om welke modellen het 
gaat en hoe je de status van de printer 
checkt. Ook vind je er instructies om de 
update binnen te halen. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/hp-updaten

Bĳ  voorverpakte levensmiddelen is een 
voedingswaardetabel op de verpakking 
verplicht. Bĳ  maaltĳ dboxen niet. Dat 
maakt het moeilĳ k om ze onderling te 
vergelĳ ken. Helemaal als die informatie 
ook op de website van de maaltĳ dbox 
ontbreekt. Wĳ  bekeken de websites van 
diverse aanbieders (zie ook consumen-
tenbond.nl/artikelgezondgids). 
Ekomenu geeft de meeste informatie, 
gevolgd door Green Chef en HelloFresh. 
Bĳ  Versh, Marley Spoon en Dinnerly staat 
bar weinig. Duidelĳ ke informatie over de 
voedingswaarde én over de hoeveelheid 
ingrediënten van de maaltĳ dbox helpt je 
gezonde keuzes te maken. Zo bevat een 
gezonde hoofdmaaltĳ d bĳ voorbeeld 
100 gram vlees, vis, ei of vleesvervanger 
en minimaal 150 gram groenten. 
Ook gaan maaltĳ dboxen de fout in met 
het gebruik van onwettige claims, zoals 
‘vol vitamines’, ‘eiwitrĳ k’ of ‘cholesterol-
verlagend’. Trap dus niet in dat soort 
kletspraatjes.

Nepwebshops

Update voor 
veiligheid  
HP-printers

Maaltĳ dbox 
onder de loep

Het aantal aangiften bij de politie
 over malafide webwinkels is in 2022 

iets gedaald vergeleken met 2021. 
Maar de schade per gedupeerde 

ging van €156 naar €347.
Bron: politie

Al ingevulde 
aangifte 
Al ingevulde 
aangifte 
Al ingevulde 

Binnenkort is het weer tĳ d voor je 
aangifte inkomstenbelasting. De 
Belastingdienst helpt je een handje 
en vult alvast een aantal gegevens 
voor je in. 
Maar waarom moet je sommige 
vragen, zoals of je hypotheek is 
afgesloten voor of na 28 oktober 
2012, ieder jaar opnieuw beant-
woorden? De reden is dat de 
Belastingdienst alleen de gegevens 
invult die van bĳ voorbeeld banken, Maaltĳ dbox 
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Uit de Digitaalgids

Handig mailen 
op je mobiel
Mailen gaat fĳ ner op een groot 
toetsenbord van een computer dan 
op een smartphoneschermpje. 
Maar dat is dan ook het enige 
nadeel van een smartphone. De 
mail-apps voor telefoons hebben 
erg veel handige mogelĳ kheden. In 
de Digitaalgids van januari/februari 
staan er 11 voor Gmail (Android) 
en Apple Mail (iOS). Eén van de 
slimste vernieuwingen is ‘snoozen’. 
Je ontvangt een belangrĳ ke mail, 
maar hebt even geen tĳ d om er iets 
mee te doen. Dan stel je in dat de 
mail op een bepaald moment ‘als 
nieuw’ boven in de inbox verschĳ nt. 
Zie het gratis artikel op consumen-
tenbond.nl/artikeldigitaalgids.

De grootste wĳ ziging in de aangifte 
inkomstenbelasting dit jaar is de vermo-
gensrendementshe� ing. Deze belasting, 
die je betaalt over je vermogen, wordt in 
de aangifte over 2022 op twee manieren 
berekend. Namelĳ k volgens de wetgeving 
zoals we die kennen en volgens de 
tĳ delĳ ke wetgeving, het zogenoemde 
rechtsherstel. In je aangifte vul je zoals 
gewoonlĳ k al je bezittingen en schulden 
in. Het aangifteprogramma berekent de 
belasting op beide manieren en kiest de 
voordeligste optie voor je. Bĳ  de oude 
methode rekent de Belastingdienst met 
een vast, fictief rendement waarover je 
belasting betaalt. Bĳ  de nieuwe, tĳ delĳ ke 
methode wordt nog steeds een fictief 
rendement gehanteerd. Maar nu is de 
 werkelĳ ke samenstelling van je vermogen 
wel van belang. Voor spaargeld is het 
fictieve rendement zo goed als nul en 
daarmee pakt de tĳ delĳ ke wetgeving 
voor spaarders een stuk voordeliger uit.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
wat-is-vermogensbelasting

14% meer meldingen van uitbraken van 
voedselinfecties kregen de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit en de GGD 

in 2021 ten opzichte van 2019

De Blokker BL-11305 kost maar €30. 
En daarvoor krĳ g je er ook nog een 
hakmolen en garde bĳ . Maar daar is wel 
al het positieve mee gezegd. We testten 
deze staafmixer door er 70 keer een 
minuut mee te mixen. Na elke minuut 
mixen pauzeerden we een minuut en na 
elke 5 keer namen we 10 minuten pauze. 
Het eerste model werd snel heel heet 
en stopte er na 38 keer mee. Er waren 
onderdelen gesmolten. Het tweede 
model stopte na 53 keer door problemen 
met de printplaat. 
Ook wat bereidingsresultaten betreft 
is deze staafmixer geen hoogvlieger. 
Smoothies worden geen gelĳ kmatig en 
consistent geheel. Dat geldt ook voor 
babyvoeding. De hakmolen en garde 
presteren net voldoende. Deze staafmixer 
maakt ook nog eens behoorlĳ k veel herrie. 
Al met al krĳ gt hĳ  een Testoordeel van 2,8.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/staafmixer

Oude en 
 nieuwe 
rekenmethode

Afrader 
bĳ  de
staafmixers

Bron: RIVM

Digitaalgids

DE GROTE 
SCHOONMAAK
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Verstegen heeft twee nieuwe specerĳ -
mixen ontwikkeld: Keukengoud en 
Tafelgoud. Ze worden verkocht als 
‘het alternatief voor zout’, maar dat is 
wat vergezocht.

Keukengoud (€3,89 per pot van 145 gram) 
is een fĳ ngemalen mix voor tĳ dens het 
koken. Tafelgoud (€3,39 voor 44 gram) 
maal je zelf aan tafel met de molen, ‘voor 
meer versbeleving’, laat Verstegen ons 
weten. Voor die zelfgemalen versheid 
betaal je wel bĳ na drie keer zo veel. En 
de samenstelling is grofweg hetzelfde. 
Er zitten bekende specerĳ en en kruiden 
in, zoals koriander, gember en kurkuma. 
Bĳ zonder is de toevoeging van padden-
stoelen en misopoeder (een gefermen-
teerd sojaproduct), die met hun hartige 
smaak deels zout vervangen. Hierdoor zit 
er minder dan 20% zout in. Dat is 10% 
minder dan in dieetzout. Een beetje zout 
blĳ ft nodig om de hartige smaak te ver -
sterken. Zo gebruik je volgens Verstegen 
‘bewust minder zout’, maar heb je toch 
‘de smaakbeleving van zout’. Keukengoud 

Is goud het 
nieuwe zout?

kost wel bĳ na vier keer zo veel als het 
gemiddelde dieetzout. Qua samenstelling 
en prĳ s lĳ kt het dus meer op een gewone 
specerĳ mix dan op een alternatief voor 
zout. Hetzelfde geldt voor de smaak. 
We lieten de mixen beoordelen door 

11 proevers. Ongeveer de helft vond de 
zoute smaak wat zwak. Daardoor gebruik-
ten sommigen er meer van dan dat ze met 
zout zouden doen. Ook moet je maar net 
van de kruidige smaak houden. De mixen 
zĳ n dus niet zo breed inzetbaar als het 
neutrale zout. Een proever concludeert: 
‘Ik zou het verkopen als kruidenmix, niet 
als zout vervanger’.

Geprobeerd

Net getest

Fantastisch 
scherm

De Kobo Clara 2E is de nieuwe 
Beste uit de Test bĳ  de e-readers. 

Het scherm is uitmuntend. Het 
contrast, de scherpte en de 

helderheid zĳ n zeer goed. Zowel 
bĳ  daglicht in huis als buiten in de 

volle zon. De verlichting van het 
scherm is in kleine stappen aan te 
passen. Zo kun je in een donkere 
kamer fĳ n lezen bĳ  gedimd licht.
De kleur van het scherm is mooi 
eff en. Alleen aan de rechterkant 
is het scherm een beetje gelig. 

De letters zien er haarscherp uit. 
De Kobo Clara 2E is licht en dun
en ligt lekker in de hand. Zeker
als je graag in bed leest, biedt 

hĳ  veel leesgemak. 

Testoordeel: 7,9
Richtprĳ s: €149

Voordelen
+ Zeer goede schermkwaliteit 

+ Lange accuduur

Nadelen
– Geen pdf reflow-functie

(dus geen aanpassing van tekst en 
opmaak aan het schermformaat)

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/e-reader

Is goud het 

Het lijkt meer op 
een kruidenmix dan 

op een alternatief 
voor zout
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Nepkortingen 
echt weg
De regels voor ‘van-voor’-prĳ zen 
zĳ n sinds 1 januari verder aange-
scherpt. Een verkoper moet bĳ  een 
aanbieding voortaan als van-prĳ s 
de laagste prĳ s vermelden die hĳ  
in de afgelopen 30 dagen heeft 
gerekend. Dit geldt voor online 
én stenen winkels. Volgens de 
Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) zĳ n consumenten met de 
nieuwe regels beter beschermd, 
omdat de van-prĳ s de laagste prĳ s 
is die gold in de periode daarvoor. 
En daarmee is de voor-prĳ s een 
echte korting. Er zĳ n drie uitzonde-
ringen. Bĳ  bederfelĳ ke producten 
mag een verkoper de prĳ s gebrui-
ken die direct voor de korting gold. 
Bĳ  producten die korter dan 30    da -
gen te koop zĳ n, geldt de laagste 
prĳ s voor de periode dat het 
pro duct op de markt is. Ook bĳ  
opvolgende kortingen, waarbĳ  
bĳ voorbeeld iets 30% en daarna 
50% wordt afgeprĳ sd, mag van de 
regel worden afgeweken. Deze 
Europese regels moest Nederland 
al vanaf 28 mei toepassen. Maar 
het kabinet heeft ervoor gekozen 
om de bepalingen pas vanaf 1 janua -
ri te laten gelden. Nu gaat de ACM 
hier ook strenger op controleren. 

We hebben de testmethode van was-
machines afgelopen najaar aangepast 
naar recente inzichten en ontwikkelingen. 

Eens in de zoveel jaar kĳ ken we kritisch of 
de test nog aansluit bĳ  de wensen van de 
consument. Hiervoor voeren we regelmatig 
onderzoeken uit. We vragen consumenten 
naar het gebruik van hun wasmachine en 
hun aankoopbeslissingen. Bĳ voorbeeld 
hoelang ze hun wasmachine gebruiken en 
wanneer ze hem vervangen. We volgen 
de marktontwikkelingen, innovaties en 
verkoopcĳ fers. En we houden de Europese 
regelgeving op het gebied van Ecodesign, 
energielabels en normering nauwlettend 
in de gaten (zie ook het artikel over repa-
reren op pagina 28).
Wassen doen we steeds vaker op lagere 
temperaturen. Daarom testen we voortaan 
met het wasprogramma voor synthetische 
was op 30 °C (voorheen 40 °C). Ook duur-
zaamheid en energieverbruik wordt steeds 
belangrĳ ker. Dus beoordelen we nu bĳ -

voorbeeld de bouwkwaliteit van de machine. 
En kĳ ken we op welke manier de fabrikant 
duurzaam en zuinig gebruik van de machine 
stimuleert. Verder meten we nu ook het 
standby-verbruik in verschillende situaties. 
Soms zĳ n er nog andere aanleidingen 
om de test aan te passen. Zo wordt een 
 ingrediënt uit ons standaard wasmiddel 
binnenkort verboden. We stappen daarom 
over op een milieuvriendelĳ ker wasmiddel.
Met de nieuwe testmethode kunnen we 
weer een tĳ d vooruit. Alle wasmachines 
die we op deze manier testen zĳ n met 
 elkaar vergelĳ kbaar. De keerzĳ de is dat de 
geteste wasmachines volgens de vorige 
testmethode (tot najaar 2022) níet een-
op-een vergelĳ kbaar zĳ n met deze nieuw 
 geteste machines. Al zal een model dat 
destĳ ds goed scoorde, nu niet opeens 
slecht uit de test komen.  

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
wasmachine/vergelĳ ker 

Testmethode 
aangepast

Net getest

van
€ 1350,-
voor slechts
€ 1350,-
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Gegevens delen 
met China
TikTok kan persoonsgegevens 
delen met bedrĳfsmedewerkers in 
China. Dit staat in de vernieuwde 
privacyverklaring van het populaire 
videoplatform. Een zorgelĳke 
ontwikkeling, want gegevens van 
Nederlandse gebruikers kunnen zo 
bĳ de Chinese overheid belanden. 
Er zĳn meer techbedrĳven die per-
soonsgegevens verwerken buiten 
de Europese Unie. Zĳ mogen dit 
alleen doen als de bescherming van 
de gegevens op gelĳk niveau is met 
die in Europa. En dat is bĳ TikTok 
niet het geval. Een meerderheid in 
de Tweede Kamer wil dat de Staats-
secretaris van Koninkrĳksrelaties en 
Digitalisering TikTok verzoekt de 
plannen terug te draaien. TikTok ligt 
al langer onder vuur vanwege priva-
cyschendingen. Ook van kinderen 
verzamelt de app veel gegevens en 
maakt zo gebruikersprofielen. 
Stichting Take Back Your Privacy 
en de Consumentenbond stapten 
daarom naar de rechter. We eisen 
namens de gebruikers een schade-
vergoeding. En uiteraard dat de 
privacyschendingen stoppen. Je 
kunt je nog aansluiten bĳ deze zaak 
via consumentenbond.nl/tiktok.

De Europese Unie gaat met ingang van dit 
jaar de invoer van producten die bĳdragen 
aan ontbossing verbieden. Er geldt een 
overgangsperiode van twee jaar voor 
grote bedrĳven. Kleine bedrĳven krĳgen 
een jaar extra en moeten eind 2025 aan 
alle verplichtingen voldoen. Importeurs 
van producten als cacao, soja, palmolie, 
hout en rundvlees moeten precies gaan 
aantonen waar de grondstoffen vandaan 
komen en dat de wetgeving in het land 
van herkomst niet wordt geschonden. 
De natuurorganisaties Greenpeace en 
Milieudefensie zĳn enerzĳds opgetogen, 
maar anderzĳds ook teleurgesteld dat  
de nieuwe wet niet gaat gelden voor in- 
vesteerders, zoals banken, verzekeraars  
en pensioenfondsen. Milieudefensie hoopt 
dat financiële instellingen over twee jaar 
alsnog worden toegevoegd.
Bezorgde consumenten hoeven daar niet 
op te wachten. Op de website van de 
Eerlĳke Geldwĳzer (eerlĳkegeldwĳzer.nl) 
kun je nu al zien welke banken, verzeke-
raars en pensioenfondsen in hun beleg-
gingsbeleid rekening houden met ontbos- 
sing. Bĳ de banken scoren de Volksbank, 
Triodos en NIBC het best op de thema’s 
die hiermee te maken hebben (natuur, 
klimaatverandering en mensenrechten). 
Wĳ zĳn sinds 2021 betrokken bĳ de Eerlĳke 
Verzekeringswĳzer. Hier scoren ASR, VGZ 
en Achmea het hoogst.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/stop-ontbossing

Help mee tegen 
ontbossing

In de afgelopen jaren stegen de huizen-
prĳzen flink, maar de gekte op de 
huizenmarkt lĳkt nu voorbĳ. Voor 2023 
gaan experts uit van dalende huizen-
prĳzen. Dit kan tot gevolg hebben dat  
de risico-opslag op je hypotheekrente 
omhooggaat.
Bĳ een hypotheek zonder Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG) bestaat je 
hypotheekrente vaak uit een basisrente  
en risico-opslag. Hoe hoger de hypotheek 
is in verhouding tot de waarde van je 
woning, hoe hoger de opslag. 
Heb je bĳvoorbeeld een hypotheek van 
€280.000 en daalt de waarde van je huis 
van €350.000 naar €315.000? Dan stĳgt 
de schuld ten opzichte van de woning-
waarde. Het hangt van de hypotheekaan-
bieder af of de risico-opslag ook stĳgt. En 
wanneer de verhoging ingaat. Bĳ sommi-
ge aanbieders is dat pas als de rentevast-
periode van je hypotheekrente afloopt.  
Er zĳn ook enkele aanbieders die direct  
de opslag verhogen. Kĳk in ons overzicht 
hoe het zit bĳ je hypotheekaanbieder. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/opslagperbank

Risico-opslag 
omhoog bĳ 
waardedaling?

Deze maand toegevoegd op onze site

17 televisies 
28 tandenborstels

19 smartphones

2 activity trackers 
24 tablets 
15 wasdrogers

Net getest

Bekĳk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test
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