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Conflicten op 
de werkvloer 
Sinds de coronacrisis is het aantal 
claims over arbeidsconflicten flink 
toegenomen. Bijvoorbeeld over 
 wijzigingen in de arbeidsvoor
waarden, thuiswerken of het niet 
tijdig uitbetalen van het salaris.  
Verzekeraar Interpolis meldt zelfs  
een toename van 17% sinds 2019. 
Ook onderzoek in opdracht van Das 
wijst uit dat er de afgelopen twee 
jaar meer  juridische problemen 
waren. De meeste geschillen gaan 
over werk en inkomen. 
Dreigt er een conflict met je werk
gever? Check dan of je rechtsbij
standverzekeraar de juiste dekking 
biedt. Houd ook rekening met een 
eigen risico bij een arbeidscon
flict. Je kunt ook andere juridische 
hulplijnen gebruiken, zoals prepaid 
(losse) rechtshulp vanaf €139 voor 
juridisch advies. 

Lees meer over de mogelijkheden 
op consumentenbond.nl/ 
juridischehulp.

Sonos stelde weleens teleur in onze 
tests. Maar de onlangs geteste Sonos 
Roam is een schot in de roos, zowel  
voor thuis als onderweg. 

Met zo’n 17 cm lengte en iets meer dan 
een halve liter inhoud is de Roam een 
compacte speaker. Verwacht geen won-
deren als het om forse geluidsvolumes of 
zuivere lage tonen gaat, maar verder klinkt 
hij indrukwekkend goed. Naast wifi heeft 
de Roam bluetooth, en een accu voor 
onderweg. Via wifi klinkt hij beter, maar 
via bluetooth gebruik je minder energie. 
Opladen kan draadloos. Je kunt com-
mando’s geven via Google Assistant, maar 

de microfoon ook uitschakelen. Bedienen 
gaat via knoppen op de speaker of met de 
Sonos-app. Hij koppelt probleemloos met 
andere Sonos-speakers, ook in stereo. Ver-
der is hij water- en stofdicht. De accuduur 
is met ruim 5,5 uur wel een stuk minder 
dan de 10 uur die Sonos voorspiegelt. Met 
het Testoordeel 7,6 is de Roam de beste 
kleine speaker in onze test. De richtprijs is 
€180, wat zeker niet uitzonderlijk is voor 
een speaker met bluetooth, wifi en een 
accu. Maar heb je alleen bluetooth nodig, 
dan zijn er veel goedkopere alternatieven.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/draadloze-speaker

Goed klinkende 
alleskunner

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Getest
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Malafide 
slotenmakers
De Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) dwingt advertentiebedrijven 
Leadle BV en Allfree BV te stoppen 
met het misleiden van klanten die 
op internet zoeken naar sloten
makers. Deze online bemiddelaars 
wekken ten onrechte de indruk dat 
je te maken hebt met een lokale 
slotenmaker, goedgekeurd door 
Politie Keurmerk Veilig Wonen. 
Meestal gaat het om landelijke 
slotenmakers die dit keurmerk 
niet hebben. De bedrijven moeten 
voortaan vermelden dat zij klanten 
doorzetten naar een ander bedrijf. 
En ook wat de kosten zijn en welke 
voorwaarden er gelden. Doen zij 
dit niet? Dan moet Leadle €3700 
en  Allfree €8900 per week aan de 
ACM betalen. Op zoek naar een 
slotenmaker? Lees onze tips op  
consumentenbond.nl/slotenmakers

De Engelse consumentenorganisatie 
Which heeft 12 slimme alarmsystemen 
getest. Enkele merken, zoals de model-
len van Ring, Yale en Netatmo, zijn ook  
in Nederlandse webwinkels te koop. 

Zo’n systeem houdt je huis met sensoren 
in de gaten, maar de internetverbinding 
zorgt tegelijkertijd voor extra digitale 
deuren en ramen. En die moeten be-
stand zijn tegen kwaadwillende hackers 
overal ter wereld. Uit de test blijkt dat 
de internetveiligheid meestal in orde is. 
Aandachtspunten zijn er wel. Zo geven 
Ring en Netatmo niet aan hoelang je na 
aankoop software-updates krijgt. Yale doet 
dit bij navraag wel. Maar bij de Yale JA320 
starterkit is tijdens de test een beveili-
gingsprobleem ontdekt. De fabrikant heeft 
beloofd met een update te komen.

In 2022 gaan we weer meer voor de zorg-
verzekering betalen. Het kabinet verwacht 
dat de jaarpremie van de basisverzekering  
met €31 gaat stijgen. Daarmee zou de 
 gemiddelde maandpremie van een basis-
verzekering uitkomen op €125,75.  
De zorgverzekeraars maken uiterlijk op 
12 november de daadwerkelijke premies 
bekend. Voor lagere inkomens wordt de 
premie stijging gecompenseerd door een 
stijging van de maximale zorgtoeslag.  
Die neemt toe met €36 voor eenpersoons-
huishoudens en met €40 voor meer per-
soons huishoudens. Het eigen risico blijft 
komend jaar €385. 
Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws over de zorgverzekering van 2022? 
Schrijf je dan in voor onze ZorgAlert op 
 consumentenbond.nl/zorgalert

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/zorgverzekering2022

Boete voor Samsung

Slimme 
huisalarm-
systemen

Zorgpremies 
weer omhoog

De ACM heeft Samsung een boete 
opgelegd van ruim €39 miljoen. 
Het bedrijf heeft tussen 2013 en 

2018 webwinkels onder druk gezet 
om de prijs van Samsung-televisies 

te verhogen. 
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Uit de Gezondgids

Ecolabel op 
cosmetica
Binnenkort kun je makkelijker kie
zen voor een dagcrème, tandpasta  
en shampoo die mens en milieu 
niet schaadt. Je hoeft dan alleen  
maar te checken of een cosmetica
product het Europese keurmerk 
Ecolabel heeft. Dit keurmerk stelt 
strenge eisen aan de stoffen in een 
verzorgingsproduct. Die mogen 
niet schadelijk zijn voor de ge
zondheid. Ook moeten ze worden 
afgebroken voordat ze in rivieren 
en oceanen terechtkomen. De 
Gezondgids legt in het oktober
nummer uit om welke stoffen het 
gaat en welke andere voorwaarden 
het Ecolabel stelt. Lees het (gratis) 
artikel op consumentenbond.nl/
artikelgezondgids.

Het instituut voor kankeronderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO-IARC 
stelt dat het voedselkeuzelogo Nutri-Score 
kan helpen bij het voorkomen van kanker 
en andere chronische ziekten. Als je veel 
producten eet met een minder gunstige 
Nutri-Score (de scores D en E) en een 
lagere voedingskwaliteit, dan loop je 
meer risico op kanker en andere dode-
lijke ziekten. Deze producten bevatten 
bij voorbeeld veel verzadigd vet, suiker 
of zout. Allemaal voedingsstoffen waar 
je niet te veel van binnen moet krijgen. 
Ook zijn ze vaak arm aan goede voedings-
stoffen, zoals vezels. 
De Nutri-Score helpt om gezonde voe-
dingskeuzes te maken. En het logo kan 
fabrikanten stimuleren om de voedings-
kwaliteit van hun producten te verbeteren.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/nutri-score

De vermogens rendementsheffing op 
spaargeld gaat in 2022  omlaag. 

Over de eerste €50.650 hoef je geen 
 belasting te betalen. Ook over je  

vermogen boven dit bedrag ga je iets 
minder betalen dan in 2021.

Zie consumentenbond.nl/vermogensbelasting-omlaag

Twee jaar lang zo veel printen als je wilt 
voor €35. Dat biedt Epson bij aankoop 
van een EcoTank-printer met de Unlimited 
Printing card. Het klinkt aantrekkelijk, maar 
dat is het voor de meeste gebruikers niet. 
Een EcoTank-printer is duur: hij kost mini-
maal €170. Zonder extra te  betalen, kun  
je al erg veel printen. In de doos zit name-
lijk al een set inktflesjes. Daarmee kun je 
gemiddeld 1100 grote foto’s op A4-for-
maat printen. Of 6000 tekstpagina’s met 
alleen de zwarte inkt. Dat zijn 12 pakken 
papier (enkelzijdig). 
Als je zeker weet dat je in twee jaar veel 
meer gaat printen, kun je de Unlimited 
Printing card overwegen. Bedenk wel dat 
je je binnen 14 dagen na de aankoop moet 
registreren bij Epson. Op deze manier 
goedkope inkt voor anderen bestellen, zit 
er niet in. Als Epson misbruik vermoedt, 
vraagt het bedrijf om het ‘statusblad’ 
te printen. Daarop staat hoeveel er is 
afgedrukt. 
Kijk ook goed naar de prijs van de losse 
inktflesjes. Die kosten soms maar een 
tientje. Zeker als er maar één kleur op is, 
is dat een kleine uitgave waar je weer lang 
plezier van hebt.

@ OP ONZE SITE
Zie consumentenbond.nl/inkttank

Minder kans 
op ziekte? Let  
op  Nutri-Score

Onbeperkt 
printen
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Geprobeerd  

Alternatief 
voor de 
creditcard
De ICS Go Card lijkt op een 
prepaid creditcard, maar is het 
niet. De overeenkomst is dat je er 
vooraf geld op moet storten. Dat 
kost €1 per keer. Het belangrijkste 
verschil met prepaid kaarten is dat 
deze wél geaccepteerd wordt voor 
bijvoorbeeld huurauto’s en hotels. 
Ook heb je een aankoopverzeke-
ring (180 dagen) en aflevergaran-
tie voor producten die je ermee 
koopt. Omdat je er zelf geld op zet, 
is er geen inkomenseis en geen 
BKR-toetsing. En geef je dus niet 
meer geld uit dan je hebt.
De kaart heeft dus zeker voordelen 
ten opzichte van prepaid credit-
cards. Maar kom je in aanmerking 
voor een gewone creditcard? 
Dan is die mogelijk voordeliger. 
Bijvoorbeeld via je eigen bank. De 
Go Card kost eenmalig €65 en is 
drie jaar geldig. Na die periode 
kun je hem niet verlengen. Dat 
kan onhandig zijn als je bepaal-
de abonnementen, zoals Netflix, 
met die kaart betaalt. Voor online 
aankopen zijn er ook gratis betaal-
alternatieven met ongeveer dezelf-
de voordelen, zoals PayPal.

Apple zet dit jaar slechts een kleine stap 
vooruit met de iPhone 13. Innovaties van 
concurrenten, zoals razendsnel opladen 
en een camera of vingerafdruksensor 
achter het scherm, blijven uit. 

Weinig verrassingen dus. Toch zijn er 
wel veranderingen waar je wat aan hebt. 
Apple belooft een tot wel 2,5 uur lan
gere gebruiksduur dan bij de iPhone 12. 
De accu is iets groter en de onderdelen 
verbruiken minder energie. Ook de came
ra is vernieuwd en zorgt onder andere 
voor helderdere foto’s en betere foto’s bij 
weinig licht. De cameraapp is uitgebreid 
met vijf fotografische stijlen. Daarmee 
kun je contrasten en tinten per foto aan
passen. En met de nieuwe filmmodus in 
de cameraapp maak je een deel van het 
beeld onscherp voor een scherpte diepte
effect. De maximale helderheid van het 
beeldscherm is een stuk hoger, waardoor 

De nieuwste 
iPhone 

het beter af te lezen is in fel zonlicht. 
De iPhone 13 is ook een duurzame keuze. 
 Apple gaat verantwoord om met zoge
noemde conflictmineralen (grondstoffen  

Geprobeerd  

uit mijnen in conflictgebieden). De 
fabrikant gebruikt groene energie en de 
smartphones zijn gedeeltelijk gemaakt 
van gerecyclede materialen. Koop je een 
rode iPhone, dan gaat een deel van de 
opbrengst naar het Wereldfonds voor de 
bestrijding van aids of voor de bestrijding 
van Covid19. Zie voor alle geteste smart
phones consumentenbond.nl/smartphone.

De iPhone 13 is ook 
een duurzame keuze
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Hulp bij het 
wissen van 
 gegevens
Via MyDataDoneRight.eu, een 
online dienst van Bits of Freedom, 
kun je opvragen welke gegevens 
organisaties van je hebben. Dat is 
je recht onder de  privacywet AVG. 
De nieuwste versie maakt ook 
verzoeken aan om je gegevens te 
verwijderen. Ook dat verwijderen is 
je wettelijke recht. 
De dienst werkt heel handig. Voor 
duizenden organisaties is er al een 
kloppende juridische tekst. Die 
hoef je alleen maar te mailen naar 
een opgegeven adres. Wij probeer-
den deze dienst drie jaar geleden 
al. Toen reageerden veel bedrijven 
nog onwennig op onze verzoeken. 
Inmiddels krijgen we van de meeste 
wel vlot een reactie. Helaas nooit 
direct met alle opgevraagde gege-
vens, laat staan dat persoonlijke 
gegevens meteen verwijderd wor-
den. Maar we krijgen altijd heldere 
instructies hoe we onze wettelijke 
rechten kunnen uitoefenen.  
Wehkamp.nl en XS4All slaagden 
niet voor onze proef: zij reageerden 
namelijk niet binnen 30 dagen.

Onder andere Albert Heijn en Jumbo 
verkopen een nieuw soort zoutjes: Snaqs. 
Wij probeerden er twee. 

We bekeken en proefden de krokante 
paddenstoelenmix (€2,79 per 50 gram) 
en groentemix (€2,79 per 75 gram). Ze 
worden gemaakt door paddenstoelen 
en groenten op lage temperatuur onder 
hoge druk te frituren. Door deze techniek 
behouden de paddenstoelen en groenten 
hun kleur en structuur. Ook voorkomt dit 
het ontstaan van acrylamide. Dat is een 
schadelijke stof die bij frituren op hoge 
temperatuur kan ontstaan.  
De paddenstoelenmix bevat shiitake en 
oesterzwam, suiker, zout en olie, door het 
frituren. De bite is lekker, maar de mix is 
op wat zoetigs na vrij smakeloos. Vooral 
van de shiitake zou je een meer uitgespro
ken smaak verwachten.  
De groentemix bevat zoete aardappel, 
pompoen, taro (wortelknol), rode biet, 

sperziebonen en wortel. Plus suiker, zout 
en olie. Deze mix heeft aanzienlijk meer 
smaak dan de paddenstoelenmix. De bite 
is vergelijkbaar. De afwisseling tussen de 
groenten is fijn, maar deze mix is wel erg 
zout. Jammer, want dat maakt hem onge
zonder. Het zoutgehalte is met 2 gram  
per 100 gram ongeveer twee keer zo 
hoog als bij chips. Het zoutgehalte van de 
paddenstoelenmix ligt met 0,8 gram lager. 
Maar deze bestaat weer voor één vijfde 
uit suiker. Dat is juist beter bij de groente
mix met 7,5 gram suiker per 100 gram.  
De suiker is afkomstig van het suikerbad
je waar de paddenstoelen en groenten 
 doorheen gaan voordat ze gefrituurd 
worden. Volgens de fabrikant is dit nodig 
om ze knapperig te maken.  
Beide mixen zijn door het hoge zout  
of suikergehalte minder gezond dan  
je  misschien verwacht. Maar ze zijn  
wel een leuke aanvulling voor op de 
 borrelplank. 

Nieuw type 
zoutjes

Geprobeerd  
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Klachten over 
bezorgen
We krijgen op Klachtenkompas.nl  
veel meldingen over te laat of niet 
ontvangen pakketten en brieven. 
De meeste klachten gaan over 
PostNL: tot en met september  
van dit jaar ruim 5600. DHL staat 
op de tweede plek van bezorg
bedrijven met de meeste klachten, 
met ruim 1600. 
Na lang aandringen is het ons 
gelukt om ook DPD en UPS over te 
halen zich actief bij ons klachten
platform aan te sluiten. DPD deed 
dat deze zomer, UPS sinds sep
tember. Beide bedrijven hebben 
vanaf de start alle binnengekomen 
klachten opgepakt. Bij DPD waren 
dat er tot 1 oktober 171 en bij UPS 
in de eerste maand 16. Heb je een 
klacht over een pakket of post? 
Meld die op Klachtenkompas.nl.

Het aantal autodiefstallen is de eerste acht 
maanden van dit jaar met 17% gedaald.  
Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 
(LIV). De verzekeringspremies worden 
desondanks niet verlaagd. Diefstallen 
vormen volgens de verzekeraars maar een 
beperkt deel van de totale schadelast en 
de premies zijn op een langere periode 
gebaseerd. 
Auto’s van vier jaar en ouder worden het 
meest gestolen: zelfs drie keer zo vaak als 
nieuwe auto’s (tot drie jaar oud). De auto
merken Volkswagen, Toyota en Renault 
blijven het meest in trek bij dieven. Met 
een beperkt of volledig casco autoverze
kering is er dekking voor autodiefstal en 
autoschade. Mits je voldoet aan bepaalde 
eisen. Zo kan een goed alarmsysteem met 
geldig beveiligingscertificaat verplicht 
zijn. De geldigheid van zo’n certificaat 
moet je zelf in de gaten houden.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/autodiefstal

Minder auto-
diefstallen

Is je vakantieland bij het boeken van de 
reis vanwege corona oranje gekleurd? Dan 
kunnen er financiële risico’s aan je vakan
tie zitten. Veel aanbieders van pakketrei
zen waarschuwen hier niet voor, blijkt uit 
onze steekproef bij tien reisorganisaties. 
Normaal zijn de kosten van annulering of 
repatriëring voor rekening van de reis  
organisatie, maar bij oranje bestemmin
gen draaien reizigers hier zelf voor op. 
Alleen KLM Holidays wijst bij het boeken 
actief op dit risico. ANWB Reizen, Sunweb, 
The Travel Club en TUI geven aan dat reizi
gers hun geld terugkrijgen bij een negatief 
reisadvies. Maar ze vermelden niet dat dit 
alleen geldt als het gebied geel of groen 
was op het moment van boeken. ANWB 
Reizen, Corendon, Expedia en Sunweb 
adviseren verzekeringen die reizen naar 
oranje gebieden niet dekken, zo blijkt uit 
de kleine lettertjes. Zo zijn medische kos
ten, ongevallen en bagage niet gedekt. 
We hebben de reisaanbieders opgeroepen 
om hun verzekeringsinformatie op orde te 
brengen. Ook hebben we onze bevindin
gen gedeeld met reisbrancheorganisatie 
ANVR en met toezichthouder Autoriteit 
Consument en Markt (ACM).

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/reizen2021

Reisaanbieders  
informeren  
onvolledig

In 2020 kochten we 21% meer 
duurzaam voedsel in de supermarkt 

dan een jaar eerder
Bron: Monitor Duurzaam Voedsel 2020 

Duurzaam eten




