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Zorgpremies 
fors omhoog
In 2023 gaan we meer betalen voor 
de zorgverzekering. Het kabinet 
verwacht dat de premie van de 
basisverzekering met ongeveer 
€11 per maand stĳ gt. DSW is weer 
de eerste zorgverzekeraar die de 
premie bekendmaakte. Die stĳ gt 
in 2023 met €9,75 per maand naar 
€137,50. De andere zorgverzeke-
raars moeten uiterlĳ k 12 november 
met hun premies komen. In 2023 
stĳ gt ook de zorgtoeslag naar 
maximaal €154 per maand. Het 
eigen risico blĳ ft gelĳ k op €385. 
Nog een belangrĳ ke verandering 
is het wegvallen van de korting op 
de collectieve basisverzekering. 
Nu kun je nog, via bĳ voorbeeld je 
werkgever of sportclub, maximaal 
5% korting krĳ gen. Verder is het 
basispakket aangepast. Zo wordt 
vitamine D vanaf 1 januari niet meer 
vergoed, maar de herstelzorg na 
corona is wel verlengd tot in ieder 
geval 1 augustus. Vanaf half novem-
ber staat onze Zorgvergelĳ ker met 
alle informatie weer live.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
zorgverzekering-2023

De Apple Watch series 8 verschilt 
niet veel van eerdere mo dellen. 
Er zijn wat kleine wijzigingen. 

Zo heeft dit horloge als extra’s een pols-
temperatuursensor en crashtetectie. Met 
een prĳ s vanaf €499 is hĳ  een stuk duur-
der dan zĳ n voorgangers.
Er zĳ n twee ingebouwde temperatuur-
sensors. Eén om je polstemperatuur te 
meten en de andere voor de omgeving. 
De Apple Watch gebruikt de temperatuur-
metingen voor het voorspellen en bĳ hou-
den van de menstruatiecyclus en ovulatie. 
Na ongeveer twee cycli stuurt het horloge 
achteraf een melding met de dag waarop 
de ovulatie waarschĳ nlĳ k plaatsvond. Dit 
kan handig zĳ n als je een zwangerschaps-
wens hebt. Verandering in lichaamstem-
peratuur kan natuurlĳ k ook een andere 
oorzaak hebben. Dat geeft het horloge 
niet aan. Je krĳ gt dus geen melding als je 
koorts hebt.
Crashdetectie betekent dat het horloge 
bĳ  een ernstig auto-ongeluk automatisch 
112 belt en je SOS-contactpersonen waar-
schuwt. Onlangs bleek dat crashdetectie 

ook vals positieven kan geven (bĳ voor-
beeld in de achtbaan). De gps-uitvoering 
van de Apple Watch kan alleen hulpdien-
sten bellen als er verbinding is met wifi 
of met je iPhone. Volgens Apple werkt de 
functie ook als je als passagier meerĳ dt, 
zelfs op de achterbank.
Veel vernieuwingen in de Apple Watch 
 Series 8 zullen via een software-update 
ook beschikbaar zĳ n op oudere modellen.

@ OP ONZE SITE
Consumentenbond.nl/applewatch8

Nieuwe 
smartwatch

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Geprobeerd
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Help je kind 
aan een huis
Tot het eind van dit jaar mag je nog 
maximaal €106.671 belastingvrĳ  
schenken voor een eigen woning. 
Zo kun je bĳ voorbeeld je (klein)kind 
helpen om een huis te kopen. 
De ontvanger betaalt dan geen 
schenkbelasting en in de toekomst 
minder erfbelasting.
Per 1 januari wordt de schenkings-
vrĳ stelling verlaagd naar €28.947 
en in 2024 wordt hĳ  helemaal afge-
schaft. Reden is dat de regeling de 
huizenmarkt zou verstoren, omdat 
kopers met rĳ ke familieleden hier -
door worden bevoordeeld. Zĳ  kun-
nen een hoger bod uitbrengen op 
te koop staande woningen. 
De schenking eigen woning is best 
ingewikkeld en aan veel regels ge-
bonden. Zeker nu de regeling wordt 
afgebouwd, heb je misschien vra-
gen. Bĳ voorbeeld: wat als je kind 
een huis wil kopen, maar je pas in 
2023 voldoende geld hebt voor een 
grote schenking? Op onze website 
geven we antwoord op meer dan 
30 veelgestelde vragen.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
schenking-woning

Het vertrouwen van consumenten in 
energieleveranciers was al niet hoog, 
maar is dit jaar nog verder gedaald. 
 Onderzoeksbureau Motivaction onder-
zocht dit in opdracht van toezichthouder 
Autoriteit Consument & Markt (ACM). 
Slechts 12% van de consumenten heeft 
er veel vertrouwen in dat energieleveran-
ciers het belang van klanten scherp voor 
ogen houden. In april was dat nog 29%. 
Ze vragen zich vooral af of energieleve-
ranciers wel een eerlĳ ke prĳ s vragen voor 
hun diensten. Uit het onderzoek blĳ kt ook 
dat er over het algemeen weinig zorgen 
zĳ n over een eventueel faillissement van 
hun energieleverancier. 64% maakt zich 
hier zelden tot nooit zorgen over en 9% 
denkt er niet eens over na. Driekwart geeft 
aan dat het goed zou zĳ n als de overheid 
strengere eisen stelt om een faillissement 
te voorkomen. En dat gebeurt ook. De 
ACM onderzoekt of energieleveranciers 
goed voorbereid zĳ n op de winter. En of 
ze voldoen aan de extra eisen die sinds 
oktober gelden.

Door de situatie op Schiphol en andere 
vliegvelden zĳ n er meer problemen met 
bagage. Het is fĳ n om te weten dat een 
reisverzekering met bagagedekking 
uitkomst kan bieden. Bĳ voorbeeld bĳ  
schade, diefstal of als je bagage kwĳ t 
is. Let wel op dat de bagagedekking niet 
altĳ d standaard meeverzekerd is. En is 
die wel meeverzekerd, dan is de dekking 
meestal niet onbeperkt. Er is een maxi-
mumvergoeding per persoon en vaak ook 
nog per polis. Daarnaast gelden er voor 
bepaalde spullen lagere maximumver-
goedingen. Zoals smartphones, brillen en 
foto- en filmapparatuur. Check dus vooraf 
wat de verzekeraar vergoedt en onder 
welke voorwaarden. Zo moet je bĳ  spullen 
van maximaal 
één jaar oud vaak 
een aankoopbe-
wĳ s tonen om 
de nieuwwaarde 
terug te krĳ gen. 

@OP ONZE SITE
consumenten-
bond.nl/
reisverzekering

Gebakken lucht

Weinig 
vertrouwen

Let op je 
 bagagedekking

‘Bij Karvan Cévitam gaat het niet alleen 
om het drinken van een lekker glas limo-

nade, de gehele ervaring is belangrijk.’
Bron: karvancevitam.nl
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Uit de Gezondgids

Let op voor 
onzinclaims
In de supermarkt kun je kiezen 
uit tientallen melkvervangers van 
soja, amandel of haver. Fabrikanten 
zetten allerlei claims op de verpak-
kingen om je te verleiden juist hun 
drank te kopen. ‘Suikerarm’, ‘bron 
van calcium’ of ‘packed with pro-
tein’: het klinkt erg gezond. Maar is 
het dat ook? Het zit hem vaak in de 
precieze woorden. Een drank met 
de claim ‘rĳ k aan eiwit’ is een goede 
melkvervanger wat eiwit betreft. 
Maar die garantie heb je niet als er 
staat: ‘bron van eiwit’. De Gezond-
gids legt uit aan welke claims je 
echt iets hebt en welke onzin zĳ n. 
Zie het gratis artikel op consumen-
tenbond.nl/artikelgezondgids 

Na HP (Instant Ink) en Epson (ReadyPrint) 
bieden nu ook Brother en Canon de 
mogelĳ kheid om een abonnement af te 
sluiten bĳ  een deel van hun printers. Je 
betaalt dan niet meer voor cartridges, 
maar voor de hoeveelheid pagina’s die je 
print. Ongeacht wát je print, of dat nu 
een tekstje is of een paginagrote foto. 
Zo’n abonnement kan voordelig uitpakken, 
zeker in vergelĳ king met los gekochte 
cartridges van het printermerk. Bĳ  het 
Canon Pixma Printplan kost het kleinste 
abonnement ‘Weinig thuis printen’ €2,99 
per maand, voor 30 pagina’s. Bĳ  Brother 
EcoPro krĳ g je 50 pagina’s per maand in 
het ‘Weinig abonnement’, voor €3,99 per 
maand. 

@OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/ 
inktabonnementen

Geprobeerd  

De Ziggo Next Mini is een tv-ontvanger 
voor alle nieuwe en bestaande Ziggo-
klanten. Het apparaatje speelt af via 
internet. Je hebt geen coax-kabel nodig 
voor het tv-signaal. Hĳ  is zo klein, dat je 
hem met klittenband aan de achterkant 
van de tv kunt plakken. Zo is hĳ  volledig 
uit het zicht. 
Hĳ  verbruikt maximaal 5 watt als hĳ  aan 
staat en 2,9 watt in standby. Door voor 
een langere opstarttĳ d te kiezen, kun je 
het verbruik in standby verlagen naar 
maximaal 0,5 watt. Als je nog een Ziggo 
Mediabox XL hebt, loont het zeer de 
moeite om deze te vervangen door een 
Next Mini. De Mediabox XL slurpt namelĳ k 
energie: maximaal 59 watt als hĳ  aan staat 
en 34 watt in standby. 
De Next Mini krĳ g je in bruikleen bĳ  elk 
Ziggo-abonnement met internet en tele-
visie. Je betaalt eenmalig €20 activatie-
kosten. Dat geldt ook als je al klant bent 
van Ziggo.

Abonnement 
op inkt 

Kleine 
en zuinige 
tv-ontvanger 

Bron: rĳ ksoverheid.nl 

Hoe gezond is

SUSHI

Gezondgids
NUMMER 5 • OKTOBER/NOVEMBER 2022

Listige bacterie
De listeriabacterie is 

soms erg gevaarlĳk 

Melkvervangers 
Wat zeggen al die claims op 

plantaardige melkvervangers?

Longontsteking 
Een vaccin kan sterfgevallen en 

ziekenhuisopnames voorkomen

Helm op

Vanaf 1 januari gaat er een helmplicht 
gelden voor snorfietsers. De helm moet 

een goedgekeurde bromfietshelm of 
speedpedelec-helm zijn. 
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Duurzaam en toch lekker, dat is het idee 
achter veganistische kroepoek. Maar 
kroepoek zonder garnaal, smaakt dat 
een beetje?

Inproba claimt de eerste te zĳ n met deze 
kroepoek. Maar ook Fairtrade heeft een 
variant en inmiddels zien we steeds meer 
merken ermee komen. 
Wĳ  lieten de veggie kroepoek van Inproba 
(€1,29) en Fairtrade (€1,45) proeven, tege -
lĳ k met gewone kroepoek. Het onder-
scheid bleek niet altĳ d te maken. De 
meest afwĳ kende is de Fairtrade-kroepoek, 
omdat die iets gekruid is. De meeste 
 proevers vinden het meer een zoutje. 
Over de kroepoek van Inproba zeggen 
ze dat die smaakt zoals kroepoek hoort 
te smaken, al is hĳ  wel wat aan de flauwe 
kant. Het gebrek aan smaak komt waar-
schĳ nlĳ k door het ontbreken van  garnalen. 
Verder verschilt de samenstelling van 
veganistische en gewone kroepoek niet 
veel. Er zit voornamelĳ k tapiocameel in. 
Dat meel is gemaakt van de cassavewortel 
en gefrituurd in zonnebloemolie.

Veganistische 
kroepoek

Reguliere kroepoek bestaat voor 16% uit 
garnalen. De veganistische variant bevat 
meer tapiocameel. Het vervangen van 
 garnalen door een plantaardig ingrediënt 
is vooral goed voor het dierenwelzĳ n. 
Maar het vangen of kweken en verwer-
ken van garnalen heeft ook negatieve 
milieueff ecten. Zo leidt de garnalenvangst 

Geprobeerd  

met sleepnetten tot bodemschade en bĳ -
vangst. En in kweekvĳ vers worden antibio-
tica en chemicaliën gebruikt om ziektes 
tegen te gaan. Al met al reden genoeg om 
eens veganistische kroepoek te proberen.

Het gebrek aan smaak 
komt waarschijnlijk 
door het ontbreken 

van garnalen

Net getest

Gratis 
bescherming

De gratis Bitdefender virusscanner 
was jarenlang een goede, maar erg 

sobere keus. Je kon bĳ voorbeeld geen 
uitgebreide scan inplannen. In de loop 
van dit jaar is het antiviruspakket com-

pleet vernieuwd. Nu heeft het meer 
weg van de uitgebreidere betaalde 
versies van Bitdefender. Het is de 

Beste Koop in onze test virusscanners. 
Qua bescherming is er ook weinig 

 verschil met de betaalde Bitdefender-
versies. De gratis virusscanner die tot 
2022 beschikbaar was, kon je zonder 

reclame gebruiken. Helaas toont deze 
nieuwe versie wel reclame voor de 

betaalde producten van Bitdefender. 

Testoordeel: 8,4
Richtprĳ s: gratis

Voordelen
+ Gratis

+ Beschermt zeer goed 
tegen malware

Nadelen
– Toont af en toe reclame 
voor de betaalde versie

– Wat betreft pc-vertraging 
niet de allerbeste, maar 

de meeste gebruikers 
zullen hier weinig van 

merken
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Geprobeerd

Vreemde eend
Een te kort snoer of een die in de 
knoop raakt. Het zĳ n herkenbare 
frustraties bĳ  een stofzuiger. En 
een van de redenen dat snoerloze 
steelstofzuigers zo populair zĳ n. 
Rowenta combineert nu beide 
in een opmerkelĳ k product. Met 
een even opmerkelĳ ke naam: de 
X-Ô 90 IX7767. Een ‘gewone’ stof-
zuiger die achter je aan rĳ dt over 
de vloer, maar dan zonder snoer, 
dus mét een accu. ‘Snoerloos ge-
mak, grondige reinigingsresultaten 
en ultieme bewegingsvrĳ heid.’ 
Volgens Rowenta dan, want erg 
 enthousiast zĳ n wĳ  niet na onze 
test. Hĳ  zuigt stof van harde vloe-
ren weliswaar prima op, is behoor-
lĳ k stil en door de fĳ ne handgreep 
werkt hĳ  makkelĳ k. Maar daar 
staan veel minpunten tegenover. 
Het mondstuk kun je alleen met 
veel kracht over tapĳ t bewegen en 
hĳ  laat huisdierharen en kruimels 
liggen. En dat zelfs in de maximale 
zuigstand, waarin hĳ  het slechts 
vĳ f minuten volhoudt op één accu-
lading. Voor de 
flinke prĳ s van 
€450 had-
den wĳ  meer 
verwacht van 
deze originele 
combinatie.

De ‘r’ zit in de maand en dan komen er, 
zoals ieder jaar, nieuwe iPhone-modellen 
in de winkel. We hebben de iPhone 14 en 
iPhone 14 Pro getest.  

Revolutionaire veranderingen zĳ n er dit 
jaar niet. Wel kleine verbeteringen, vooral 
bĳ  de iPhone 14 Pro. Dit model krĳ gt een 
8,2 als Testoordeel. De belangrĳ kste 
vernieuwingen zĳ n het altĳ d-aan-scherm, 
crashdetectie en de camera. 
Eerst het scherm van de Pro-modellen: dat 
blĳ ft aan staan als je dat wilt. Ook als je het 
vergrendelt. Zo zie je altĳ d de tĳ d, datum 
en andere informatie. Zowel de iPhone 14 
als de 14 Pro hebben  automatische crash-
detectie. Als je telefoon een ongeluk de-
tecteert, belt hĳ   automatisch 112 en waar-
schuwt je SOS-contactpersonen. Onlangs 
bleek dat echter ook te gebeuren in een 
achtbaan. Ook de camera van de iPhone 
14 Pro is verbeterd. Apple hield jarenlang 

vast aan camera’s met 12 megapixels (MP). 
Maar in de Pro-modellen zit nu voor het 
eerst een 48 MP-camera, wat zorgt voor 
een wat betere beeldkwaliteit. 
Opvallend is het zwarte vlakje bovenin het 
scherm, waarin onder andere de selfie-
camera zit. Apple noemt dit het Dynamic 
Island. Als iemand je bĳ voorbeeld belt, dan 
wordt het vlakje groter en verschĳ nt er wie 
je belt. Per app verschilt het wat je ziet in 
dit eilandje.
De ‘gewone’ iPhone 14 heeft een 7,9 als 
Testoordeel. Dit model heeft minder    
vernieuwingen ten opzichte van de 13. 
Hĳ  heeft nog steeds een 12 MP-camera 
met dubbele lens. Onder meer door de 
veranderende wisselkoers zĳ n de iPhone 
14-modellen duurder dan de 13-modellen 
vorig jaar. De Pro zelfs zo’n €200. Wil je 
een minder dure iPhone? De modellen van 
vorig jaar zĳ n goedkoper en nog steeds 
erg goed.

Kleine stapjes
vooruit

Net getest

lading. Voor de 
flinke prĳ s van 
€450 had-
den wĳ  meer 
verwacht van 
deze originele 
combinatie.
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Ontving je in de afgelopen vĳ f jaar een 
schenking of erfenis? En woonde je op 
dat moment samen met een (stief)broer 
of -zus, nicht of neef? Dan heb je mogelĳ k 
te veel belasting betaald. Door een ruime 
omschrĳ ving in de wet zĳ n sommigen 
onbedoeld als partners behandeld voor 
de schenk- of erfbelasting. Stel dat je met 
je broer op hetzelfde adres woont en jullie 
krĳ gen allebei een erfenis van oma. Dan 
zag de Belastingdienst jullie als partners 
en konden jullie maar één keer gebruikma-
ken van de vrĳ stelling van €5677. Over het 
meerdere betaal je erfbelasting of schenk-
belasting. Je betaalt hierdoor eerder het 
hoogste belastingtarief, en dus te veel. Dit 
was niet de bedoeling van de wet. Heb je 
tussen 22 april 2017 en 1 april 2022 een 
schenking of erfenis ontvangen? En te 
veel belasting betaald? Dan heb je recht 
op een teruggave. Je kunt hiervoor een 
verzoek indienen bĳ  de Belastingdienst. 

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
samentelregeling

Onterechte 
schenk- of 
erfbelasting

De collega’s van onze Belgische zusteror-
ganisatie Test Aankoop hebben kritisch 
gekeken naar de zeven afslankproducten 
van XL-S Medical. De conclusie: er is on-
voldoende bewĳ s dat deze producten je 
daadwerkelĳ k helpen afvallen. En dat voor 
een prĳ s tot €130 per maand. 
Perrigo, het bedrĳ f achter XL-S Medical, 
koos ervoor de producten te registreren 
als medisch hulpmiddel en niet als voe-
dingssupplement. Volgens Test Aankoop 
is dat niet meer dan een truc om de stren-
gere reclamevoorschriften voor voedings-
supplementen te omzeilen. Deze onheuse
werkwĳ ze is dan ook aangekaart bĳ  het 
 Federaal Geneesmiddelagentschap 
(FAGG). Een aantal jaar geleden heeft de 
Belgische consumentenorganisatie op 
deze manier al succes geboekt. Het FAGG 
oordeelde dat de koolhydraatblokker, 
ook van XL-S Medical, ten onrechte als 
medisch hulpmiddel werd aangemerkt. Dit 
product is van de markt gehaald. Laten we 
hopen dat voor deze zeven producten de-
zelfde conclusie volgt. Op consumenten-
bond.nl/afslanksupplementen staat meer 
informatie over het eff ect van veelgebruik-
te werkzame stoff en in afslankmiddelen.

Mager 
afslankbewĳ s

Deze maand toegevoegd op onze site

13 printers
17 wifi-versterkers

25 laptops

7 vaatwassers
15 smartphones
17 virusscanners

 

Net getest

Bekĳ k alle testresultaten op consumentenbond.nl/test

Vingerafdruk 
niet veilig
We kregen van ons onderzoeks-
laboratorium een melding over 
een veiligheidsrisico bĳ  de Google 
Pixel 6a-smartphone. In onze test 
kwam naar voren dat je de vinger-
afdrukscanner kunt ontgrendelen 
met een niet-geregistreerde vinger 
van jezelf. Je kunt dus per onge-
luk je smart phone ontgrendelen 
zonder dat dit de bedoeling is. Ook 
is dit een risico bĳ  het gebruik van 
apps waarbĳ  je bĳ voorbeeld een 
aankoop moet bevestigen met een 
vingerafdruk. In onze test is het ook 
een keer gelukt de telefoon te ont-
grendelen met een vingerafdruk 
van een ander persoon.
Een woordvoerder van Google laat 
weten dat de vingerafdruksensor 
onder het scherm in de Pixel 6a ge-
test is en voldoet aan de industrie-
standaard voor beveiliging. Daarbĳ  
is de kans op ontgrendelen met een 
niet-geverifieerde vingerafdruk 
1 op 50.000. Google 
geeft aan bezig te zĳ n 
met het verbeteren van 
de sensor. Gebruikers 
moeten er in ieder ge-
val voor zorgen dat ze 
de nieuwste versie van 
Android 13 gebruiken.
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