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Subsidie voor 
studiekosten
Ben je tussen de 18 jaar en de 
AOW-gerechtigde leeftijd? En  
heb je geen recht op studie-
financiering? Dan kun je vanaf  
1 maart dit jaar gebruikmaken van 
de nieuwe subsidieregeling voor 
studiekosten: het STAP-budget. 
De subsidie bedraagt maximaal 
€1000 per jaar. 
Je kunt kiezen uit een groot aan-
bod van erkende opleidingen.  
Het STAP-budget vraag je aan bij 
het UWV. Let op: de aanvragen 
worden behandeld op volgorde  
van binnenkomst en voor de 
STAP-regeling geldt een maximaal 
overheidsbudget. Er is in 2022 
ruimte voor maximaal 300.000 
deelnemers. Het STAP-budget 
 vervangt de belastingaftrek voor 
studiekosten bij de aangifte  
inkomstenbelasting. In 2021 
 betaalde studiekosten kun je  
nog aftrekken bij je aangifte 
 inkomstenbelasting over 2021. 
Zie ook het artikel over de belas-
tingaangifte op pagina 57.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/
subsidie-studiekosten

Met de Philips L’Or Barista Sublime 
LM9012 (€100) kun je dubbel zoveel 
koffie zetten met extra grote koffiecups. 
Je maakt zo in één keer een grote  kop of 
twee kleinere kopjes.   

Deze koffiecupmachine heeft drie knop - 
pen voor een voorgeprogrammeerde hoe-
veelheid koffie: ristretto (25 ml), espresso 
(40 ml) en lungo (110 ml). Gebruik je in 
plaats van een gewone koffiecup een L’Or 
XXL-cup, dan wordt deze hoeveelheid 
automatisch verdubbeld. Zo zet je met één 
cup twee kopjes tegelijk. Dat is uniek voor 

een koffiecupmachine. Je kunt ook een 
dubbele koffie in één kop maken. Toch is 
het wel wat verwarrend, die zes formaten 
met drie knoppen. De kwaliteit en tempe-
ratuur van de koffie zijn goed. Het zetten 
en schoonmaken gaan heel eenvoudig. 
Alleen het opvangbakje en de watertank 
zijn aan de kleine kant, vooral als je grote 
koppen zet. De XXL-cups van L’Or kosten 
€0,60 per stuk. Dat is het dubbele van een 
standaard (aluminium) cup van L’Or.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/philips-lor

Dubbele 
espresso

In het kort
Getest, geprobeerd & ander nieuws

Geprobeerd
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Recht op geld 
terug vervalt
Reizigers die al sinds het begin van 
de pandemie op terugbetaling wach-
ten van een luchtvaartmaatschappij, 
moeten snel in actie komen. Het 
recht op terugbetaling na een ge-
annuleerde vlucht vervalt namelijk 
na twee jaar. Dit betekent dat vanaf 
maart de eerste reizigers niet langer 
recht hebben op hun geld. Tenzij ze 
voor die tijd een herinneringsbrief 
sturen én hun zaak bij de rechter 
aanmelden. Of zich op tijd melden 
bij een claimorganisatie die dat  
voor hen doet. Zo'n procedure kost 
tijd, dus het is zaak om snel in actie 
te komen. Meer informatie over 
je rechten en een voorbeeldbrief 
staan op consumentenbond.nl/
vlucht-geannuleerd

Het opladen van smartphones gaat 
steeds sneller. De Xiaomi 11T Pro  
breekt zelfs records. 

Je laadt de accu in 21 minuten op van  
0 tot 100%. In de praktijk zal dit nog 
 korter zijn, omdat je de smartphone 
meestal al aan de lader legt voordat de 
accu de 0% bereikt. De telefoon wordt 
geleverd met een 120 Watt-lichtnetadap-
ter, die het bedrijf HyperCharge noemt. 
Onder deze naam werkt het Chinese 
elektronicabedrijf inmiddels al aan een 
200 Watt-oplader met snoer en een 
draadloze 120 Watt-oplader. Die moeten 
de oplaadduur terugbrengen naar res-
pectievelijk 8 en 15 minuten. 
Andere Aziatische merken strijden mee 
in de oplaadrace. In de lijst van smart-
phones die minder dan drie kwartier 
 nodig hebben, staan meerdere merken 
van het BBK Electronics-concern:   
OnePlus, Oppo en Realme. Ook de 
Huawei Mate 40 Pro is binnen 45 minu - 
ten volledig opgeladen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
waarschuwt voor de agressieve verkoop- 
en incassopraktijk van Kabel-gigant.com. 
Dit bedrijf stuurt consumenten ongevraagd 
audioapparatuur of usb-kabels. Daarna 
volgt het verzoek om te betalen. Vervol-
gens komen er betalingsherinneringen en 
aanmaningen, hoewel je dus niets besteld 
hebt. Wie ongevraagd iets toegestuurd 
krijgt, hoeft daar niet voor te betalen. En 
het product ook niet terug te sturen. Het 
bedrijf achter Kabel-gigant.com is hetzelf-
de dat eerder ongevraagd verzorgings-
producten onder de naam  Perfectionbody 
verstuurde. Deze Kabel- gigant.com heeft 
overigens niets te maken met het bijna 
gelijknamige dekabelgigant.nl. 
Wij verzamelen klachten over bedrijven die 
ongevraagd pakketjes versturen. Ook een 
klacht? Meld die op Klachtenkompas.nl. 

Handige app

Supersnel 
opladen

Ongevraagde 
pakketjes

112NL is een nieuwe app van de 
Nederlandse noodhulpdiensten. 

Handig als je 112 wilt bellen, maar 
niet of slecht spreekt of hoort.  
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Uit de Gezondgids

Goedkope olie 
in je crème
In een huidcrème of lippenbalsem 
zitten vaak minerale oliën. Deze 
stoffen komen uit petroleum, ofte-
wel aardolie, en zijn een goedkope 
grondstof. Ze brengen een vettig 
laagje aan, maar doen verder 
weinig goeds. Je voedt je huid er 
niet mee, dat gebeurt namelijk van 
binnenuit. Minerale oliën zijn ook 
niet altijd onschuldig. Bijvoorbeeld 
als ze niet goed ge zuiverd zijn of als 
je ze binnenkrijgt via een lippenbal-
sem. De Gezondgids legt uit hoe dit 
zit, en waar je op moet letten. Lees 
het gratis artikel op consumenten-
bond.nl/artikelgezondgids.

De kinderwagenfabrikant Mutsy is in 2021 
failliet gegaan. Daar zijn geen berichten 
over in de media verschenen. Bij sommige 
(web)winkels kun je nog wel Mutsy-kinder-
wagens kopen, maar dit zijn oude voorra-
den. Wij adviseren om geen kinderwagen 
van Mutsy te kopen. De website van Mutsy 
is niet bereikbaar en je kunt geen contact 
meer opnemen. Dat betekent dat je niets 
hebt aan de fabrieksgarantie. Heb je een 
Mutsy-kinderwagen besteld, maar nog 
niet gekregen? Annuleer de bestelling  
en vraag je geld terug. En is er iets kapot 
aan je Mutsy-kinderwagen, vraag dan de 
(web)winkel om een oplossing. Bekijk ruim  
75 wél verkrijgbare kinderwagens op  
consumentenbond.nl/kinderwagen.

Slechts vier elektronicabedrijven maken 
voor 100% gebruik van elektriciteit uit her-
nieuwbare bronnen, zoals wind, zon, water 
en biomassa. Dat blijkt uit ons onderzoek. 
Het gaat om Apple, Fairphone, Google en 
Shift. Niet-hernieuwbare bronnen zijn bij-
voorbeeld kolen, gas en nucleaire energie.
Andere aanbieders volgen op flinke 
afstand met een aandeel tussen de 0,4% 
(Huawei) en 6% (Samsung). Veruit de 
meeste onderzochte bedrijven geven 
geen of te weinig informatie over hun 
elektriciteitsverbruik.
Naast de vier koplopers heeft alleen Sony 
zichzelf een doel gesteld. De Japanners 
zitten nu op circa 7% duurzaam energie-
verbruik en streven naar 15% in 2025 en 
100% in 2040. Andere bedrijven hebben 
geen of beperktere ambities. Of ze heb-
ben alleen andere duurzame doelstellin-
gen, zoals het verminderen van de uitstoot 
van broeikasgassen.
De productieketen lijkt bij de meeste be-
drijven nog een blinde vlek. Alleen  Apple, 
Asus, Fitbit, Google en Sony spreken 
openlijk de ambitie uit om toeleveran-
ciers om te laten schakelen naar groene 
stroom. Apple gaat daarin het verst. Het 
bedrijf wil dat alle leveranciers in 2030 
 gebruikmaken van elektriciteit uit her-
nieuwbare bronnen.
Ons duurzaamheidsoordeel voor elek-
triciteit is toegevoegd aan onze online 
productvergelijkers van activity trackers, 
smartphones en smartwatches.

Pas op met  
kinderwagens 
van Mutsy

Groene 
productie

NUMMER 1 • FEBRUARI/MAART 2022

HOUD VAN 
DE LIEFDE

Goede relaties 
maken je sterk

 Healthwashing
Ongezonde producten lijken 

gezond door listige claims

 Minerale oliën
Wat is de invloed van deze 

stoffen op je gezondheid?
 Hartfalen

Hoge bloeddruk, diabetes 

en COPD zijn risicofactoren
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Vanaf juli moeten alle nieuw  
ontwikkelde auto’s in de EU de  

snelheidsbegrenzer ISA hebben.  
Dat moet te snel rijden tegengaan.

Minder snel
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Een zuivelvervanger op basis van 
 erwteneiwit. Is dat een goed alternatief 
voor melk? En hoe smaakt het? 

We proefden de Erwtendrink ongezoet 
van Albert Heijn. Deze is vergeleken met 
andere merken relatief goedkoop (€1,89 
per liter). De prijs is ongeveer gelijk aan 
die van andere zuivelvervangers. Je kunt 
erwtendrink warm en koud gebruiken, bij-
voorbeeld in de cappuccino of havermout. 
Je mixt er ontbijtgranen doorheen of 
gebruikt het als basis voor een smoothie. 
Je kunt er ook pannenkoeken beslag mee 
maken of een eitje mee  opkloppen. Al die 
opties hebben we  geprobeerd en gingen 
prima. Alleen bij het opschuimen ging de 
erwtendrink soms schiften.  
Dit drankje smaakt vrij romig en vol en 
opvallend zoet, al bevat het toch weinig 
suikers. Als je vaker zuivelvervangers 
gebruikt, dan passen je smaakpapillen 
zich gemakkelijk aan. Ben je een fervente 

Erwten
in een
drankje

melkdrinker, dan is de smaak misschien 
even wennen.  
De hoeveelheid eiwit in AH Erwtendrink 
is vergelijkbaar met die in sojadrink en 
koemelk: zo’n 3,3 gram per 100 milliliter. 

Geprobeerd  

Erwtendrink wint het dus dik van haver-
melk: die bevat slechts 0,5 gram eiwit  
per 100 milliliter. Verder is er calcium 
 toegevoegd: in de drank zit evenveel van 
dit mineraal als in melk. AH Erwtendrink 
heeft geen toegevoegde vitamines zoals 
B12. Houd dat in de gaten als je vegeta-
risch of veganistisch eet. Qua duurzaam-
heid, smaak en gebruik kan erwtendrink 
prima melk en sojadrink vervangen.

Erwtendrink kan 
 prima melk en  

sojadrink vervangen

Net getest

Prijzige 
uitblinker

We hebben afgelopen maand  
11 nieuwe wasmachines getest en 
toegevoegd aan onze Vergelijker. 
De Miele WEH 875 WPS (8 kg) is 

met een 7,3 Beste uit de Test voor 
huishoudens tot en met vier perso-
nen. De Miele heeft veel mogelijk-

heden, onder andere automatische 
wasmiddeldosering en wifi-connec-

tie. Hij valt op door zijn zuinige 
water- en elektriciteitsverbruik.  

De machine wast vrij stil en heeft 
relatief snelle wasprogramma’s. Het 

katoenprogramma is binnen 160 
minuten klaar. Omdat hij zo weinig 
water verbruikt, spoelt hij het was-

goed niet goed uit. Hij wast vrij 
goed schoon, maar er zijn goedko-
pere machines die dat beter doen.

Testoordeel: 7,3 
Richtprijs: €1500

Voordelen
+ Zuinig met elektriciteit en water 

+ Wast katoen goed schoon

Nadelen
– Spoelt slecht 

– Laden en leeghalen gaat wat lastig

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/wasmachine
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Kopie van  
je paspoort
Soms vragen bedrijven je om je 
identiteitsbewijs (ID) te laten zien 
of een kopie ervan te geven. In het 
laatste geval is het verstandig je 
burgerservicenummer (BSN) en 
pasfoto af te dekken en erop te 
schrijven wat het doel is. Want met 
een kopie van je ID en nog enkele 
persoonsgegevens kan een crimi-
neel identiteitsfraude plegen. 
Veel banken en financiële instel-
lingen vereisen echter een onbe-
werkte kopie. Het is hun wettelijke 
plicht de identiteit van klanten te 
veri fiëren en dat kan niet goed met 
een bewerkte kopie, stellen zij. Een 
klant van ABN Amro was het hier 
niet mee eens en stapte naar het 
Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening (Kifid). De uitspraak in 
januari luidt dat de bank inderdaad 
een onbewerkte kopie mag vragen. 
Maar bij het opslaan moet de bank 
de pasfoto afschermen en een 
 watermerk aanbrengen. Doet de 
bank dat niet, dan is dat in strijd 
met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

Tien jaar geleden kochten de meesten nog 
een tv van 32 inch. 40 inch was toen echt 
groot. Inmiddels is nog maar één op de zes 
verkochte tv's er een van 32 inch. En dat 
wordt elk jaar minder, terwijl er wel steeds 
meer tv’s van 65 inch en groter over de 
toonbank gaan. In januari testten we toch 
nog zeven kleintjes van 32 inch én voor het 
eerst twee joekels van maar liefst 75 inch. 
Het gevolg van de dalende populariteit van 
kleine tv’s is te merken. De kwaliteit wordt 
steeds minder. Belangrijke innovaties gaan 
aan dit formaat tv voorbij. Oled zie je pas 
vanaf 48 inch en 4K vanaf 40 inch. De test
scores vallen erg tegen, vooral de beeld en 
geluidskwaliteit. Bij de beeldkwaliteit zijn er 

bijna geen voldoendes. Over het algemeen 
is het beeld scherp, maar bewegingen zijn 
vaak niet vloeiend en details in het donker 
zijn niet goed te zien. En het geluid klinkt 
dunnetjes en blikkerig. 
De eerste 75 inchtv’s in onze test zijn van 
LG en Samsung. Voor deze beeldmaat 
zitten ze bij de lagere prijzen. De beeldkwa
liteit is niet top, maar zeker niet onaardig. 
En in ieder geval beter dan bij de kleine 
exemplaren. Zo worden bewegingen in 
beeld vloeiender weergegeven. En de 
geluidskwaliteit is zelfs goed.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/tv

Test televisies

Merk & Type

Richtp
rijs

Testo
ordeel

Beeld-

kwalit
eit

Geluids-

kwalit
eit

Gebruiks-

gemak
Aansluiti

ngen 

en tu
ners

Energie-

verbruik

Smart t
v

 7,5 en hoger  5,4 en lager • Prijzen van januari

Groot 
tegen klein

Net getest

Televisies 75 inch
LG 75UP75006LC €1200 6,9 6,5 7,8 7,0 6,8 6,1 6,8
Samsung UE75AU7100 €1300 6,9 6,4 7,7 7,4 6,7 6,7 6,2
Televisies 32 inch
Samsung QE32Q50A €550 6,0 5,5 5,5 8,0 6,8 6,8 6,8
Philips 32PFS6906/12 €395 5,9 5,7 6,0 6,9 5,0 6,3 6,5
Sony KD32W800 €440 5,6 6,0 4,1 7,1 5,1 6,3 7,2
LG 32LM6370PLA €300 5,4 5,6 3,0 7,9 6,8 6,4 6,8
Salora 32FA330 €260 4,6 4,8 2,8 6,5 5,1 6,4 6,3
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Vaker dekking 
bij negatief 
reisadvies
De overheid raadt reizen naar 
 gebieden met code oranje en rood 
af. De meeste reisverzekeraars 
hebben een beperkte dekking voor 
reizen naar deze bestemmingen. 
Eerder dekte bijna een derde deze 
reizen niet. Corona gerelateerde 
schades en extra  reis- en verblijf-
kosten zijn  vaak niet gedekt, op 
 enkele verzekeraars na. Centraal 
Beheer, FBTO, De Goudse en 
 Interpolis dekken reizen naar be-
stemmingen met code rood niet.
Wijzigt het reisadvies als je al op 
je bestemming bent? Dan biedt de 
reisverzekering meestal wel volledi-
ge dekking voor schades. De extra 
reis- en verblijfkosten worden dan  
alleen vergoed door ANWB, Ohra, 
Unigarant, Univé en ZLM.  
Aegon, ANWB, Unigarant en ZLM 
vergoeden bij een gewijzigd reisad-
vies als enige de extra kosten voor 
repatriëring (terugkeer). Heb je een 
pakketreis geboekt, dan is de reisor-
ganisatie verantwoordelijk voor de 
terugreis. Zie consumentenbond.nl/
reisdekking-corona voor de dekking 
per verzekeraar.

Voedsel van dichtbij kopen, is doorgaans 
duurzamer. Er is namelijk minder transport 
nodig. Bovendien steun je zo de lokale 
economie. Je kunt natuurlijk zelf bij een 
boer langsgaan. Maar voor wie dat geen 
optie is, bieden boeren steeds vaker hun 
producten online aan. Soms via een eigen 
website en steeds meer via gezamenlijke 
initiatieven. Zo kun je bij Boerschappen.nl  
maaltijdboxen bestellen die vanuit 
Brabantse bedrijven door het hele land 
worden bezorgd (behalve op de Wadden-
eilanden). Er zijn ook allerlei plaatselijke 
initiatieven: zo werkt Rechtstreex.nl in  
de regio Den Haag en Rotterdam en is 
Puurdichtbij.nl actief in Midden-Oost 
 Nederland (Utrecht, Amersfoort, Putten,  
Ede, Barneveld). Een overzicht van 
 boerderijwinkels in de buurt vind je  
op Productenvandeboer.com. En via 
 goodfoodclub.nu kun je zoeken naar 
 boerenmarkten, pluktuinen of streek-
winkels. Ook bij supermarktketen Jumbo 
kun je sinds kort zoeken op producten  
‘van Dichtbij’. Je vindt de selectie onder 
jumbo.com/inspiratie/vandichtbij.

@ OP ONZE SITE
consumentenbond.nl/duurzamer-eten

Lokaal voedsel, 
dus duurzamer

Heb je een familiehypotheek verstrekt 
aan je zoon of dochter? Maak dan een 
jaaroverzicht voor 2021. Want als je kind 
de hypotheekrente in de belastingaangifte 
over 2021 vergeet op te nemen, dan mist 
hij of zij de aftrekpost. Dit komt regelmatig 
voor. De fiscus wil dit achteraf meestal 
niet  aanpassen. In ons stappenplan op 
 consumentenbond.nl/familiehypotheek 
staat wat er precies in zo’n jaaroverzicht 
moet staan. 
Als je kind de rente en aflossing niet of 
niet volledig betaalt, kan de renteaftrek 
ook komen te vervallen. Een soepele 
opstelling bij betalingsachterstanden 
kan dus ongelukkig uitpakken. Als je wilt 
helpen, overweeg dan om te schenken. Je 
mag jaarlijks een bedrag belastingvrij aan 
je kind schenken. In 2022 is dat €5677. De 
schenking mag je niet 'wegstrepen' tegen 
de maandlasten van de lening. Je kind 
kan de schenking vervolgens gebruiken 
om (een deel van) de maandlasten van de 
familiehypotheek te betalen.

Denk aan rente 
bij de familie- 
hypotheek

Deze maand toegevoegd op onze site

20 wasdrogers
4 filterkoffieapparaten
13 espressomachines

1 magnetron
5 stoomstrijkijzers
12 accuboormachines 

Net getest

Bekijk alle testresultaten op consumentenbond.nl/test


