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SPEERPUNTEN IN 2020

ONZE EXPERTS,
JOUW STRIJD
Jouw belangen verdedigen is onze missie. Onze experts sprongen vorig jaar voor jou in
de bres, en ze zullen dat ook na nieuwjaar blijven doen. Een kleine terugblik, en een
vooruitblik op onze voornaamste strijdpunten in 2020.
Cécile Vrayenne en Aline Van den Broeck

O

nze taak is de consument beter te informeren, verdedigen
en beschermen. Daarom neemt
Test Aankoop geregeld het voortouw, via enquêtes, debatten, groepsacties,
groepsklachten, nota’s aan politieke en economische besluitvormers enzovoort. Onze
experts er alles aan om jouw belangen te
behartigen. En ze zijn niet bang om hun nek
uit te steken.
Het gebeurt bijvoorbeeld dat ze op uitnodiging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar het Parlement gaan om als
externe stakeholders expertise te leveren in
commissies die zich over actuele thema’s of
voorstellen buigen. Dat vraagt heel wat voorbereiding en een grondige dossierkennis. Te
meer omdat parlementsleden vaak uitgebreid vragen stellen. Soms ook om politieke
redenen, wanneer het gaat over kwesties die
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hun partij na aan het hart liggen.
Behalve ervaring vereist dit de nodige
koelbloedigheid, zelfverzekerdheid en vastberadenheid. Welsprekendheid en overtuigingskracht zijn natuurlijk extra troeven.
In het halfrond, waar plaats is voor enkele
honderden parlementsleden, krijgen onze
experts 10 tot 15 minuten de tijd om vragen te beantwoorden. Hun tussenkomsten
worden ook opgenomen en de openbare zittingen worden bovendien live uitgezonden.
Dat is best wel indrukwekkend. Overigens
moeten onze experts ook een geschreven
nota voorbereiden om aan de parlementariërs te overhandigen.
Twee van onze experts doen hun relaas.
Onze juriste Danièle Bovy behandelde het
dossier rond de digitalisering van de banken
(het verdwijnen van geldautomaten en uittrekselprinters bijvoorbeeld), waar heel
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DANIÈLE BOVY
EXPERT RECHT EN ECONOMIE
Bankdiensten & kredieten

“Niets werkt zo motiverend
als mensen vooruithelpen”
“Gewoonlijk word je niet zo lang
op voorhand uitgenodigd voor
een zitting in het Parlement.
Je moet je dus onmiddellijk
beginnen voor te bereiden”,
verduidelijkt onze expert, die
net twee zittingen kort na
elkaar achter de rug heeft.
“Het doet me een beetje
denken aan de examens: de

nacht ervoor slaap je slecht,
maar eens je daar bent, ga je
ervoor en glijdt alle angst van
je af. Ik tracht zo efficiënt en
overtuigend mogelijk te zijn.
Door levendig en expressief te
praten, probeer ik de aandacht
te grijpen en de boodschap
over te brengen. In plaats van
het enkel over de theorie

te hebben, geef ik concrete
voorbeelden en sprekende
cijfers. De uitleg moet altijd
duidelijk en begrijpelijk zijn. En
als het kan hier en daar ook
wat luchtig. Maar zelfs als je
dat door ervaring goed onder
de knie hebt, blijft het vrij
imponerend, zoals elk optreden
in het openbaar. Het besef dat

je grenzen verlegt, invloed hebt
op de wetgeving en mensen
vooruithelpt in het dagelijks
leven, werkt heel stimulerend
en motiverend. Het zorgt ervoor
dat je je nuttig voelt, en dat
schenkt veel voldoening. Het is
al het werk en de stress meer
dan waard.”

MARTINE VAN HECKE
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GEZONDHEIDSEXPERT
Gezondheidscommissie / Geneesmiddelenprijzen

Martine Van Hecke, een van
onze gezondheidsexperts, heeft
al drie zittingen bijgewoond. Zij
vindt de soms lastige vragen
waarmee de parlementsleden
de sprekers bestoken, een goed
teken.
“Het toont aan dat ze hun
werk doen, het dossier hebben
gelezen en ermee begaan
zijn. En dat ze er kritisch
over nadenken. Zelfs als je
de parlementsleden en hun
politieke strekking niet kent,
is het vaak niet moeilijk om
hun standpunt te raden door
de manier waarop ze reageren

www.testaankoop.be

en/of uitleg vragen”, meent
Martine. Het niveau van de
vragen verschilt ook naargelang
van de degene die ze stelt.
“Voor ons is het een unieke
kans om ons zegje te
doen in het Parlement. Om
gehoor te krijgen, onze
kernboodschappen over te
brengen en de machthebbers
of beslissingmakers te
inspireren. Dat is een van de
manieren waarop wij dingen
kunnen verbeteren voor onze
samenleving.”
De actiegebieden van onze
experts zijn vaak kwesties

“Een unieke kans om de
machthebbers te inspireren”
van lange adem, die jaren
aanslepen. Er worden immers
tal van voorstellen gedaan, die
vaak een stille dood sterven.
Zeker in het begin. “En vijf of
tien jaar later blijkt dan dat
de meerderheid toch onze
standpunten deelt, dat er
intussen wel bewustzijn heerst.
Daar zijn we trots op.
We zijn blij als er verandering
komt, wetende dat we mee de
aanzet hebben gegeven.” Een
goed voorbeeld zijn de beruchte
“geheime deals” met de farmaindustrie: Test Aankoop wees
jaren geleden al op de risico’s

en de nadelen. Intussen lijken
de meesten het met ons eens.”
In een commissie krijgen we
bovendien de kans om met
anderen te overleggen en soms
om ook elders te mogen gaan
praten. Mettertijd wordt het
trouwens minder stresserend.
Omdat je weet wat je te
wachten staat, ben je meer op
je gemak. Maar het vraagt veel
concentratie en de debatten
duren vaak uren, soms zelfs
tot in de vroege avond. Dat is
slopend.”
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wat consumenten onder lijden. En Martine Van Hecke ging onder andere de strijd
aan tegen de buitensporige prijzen van nieuwe geneesmiddelen, die het financieel evenwicht van de sociale zekerheid verstoren.
Samen met de organisaties Kom op tegen
Kanker en Artsen van de wereld ijvert Test
Aankoop voor betaalbare geneesmiddelen
en meer transparantie.

Stop geplande veroudering

Nog een thema dat iedereen aanbelangt
en een van onze strijdpunten vormt, is de
duurzaamheid en geplande veroudering van
elektrische en elektronische apparaten. Bijvoorbeeld wasmachines of tv’s die vlak na
de garantieperiode de geest geven.
Sinds de invoering van ons meldpunt “Te
rap kapot” in 2016 hebben we al meer dan
9 000 klachten ontvangen over toestellen
die vroegtijdig kapot gingen. Goed nieuws
is dat we vandaag kunnen rekenen op
Europese steun. De Europese Commissie
zal de komende 5 jaar namelijk 5 miljoen
euro vrijmaken voor het PROMPT-project
(PRemature Obsolescence Multi-stakeholder Product Testing program), om verder
onderzoek door consumentenorganisaties,
universiteiten en gespecialiseerde herstelorganisaties te ondersteunen. Dat moet ons

Bij gebrek aan een
federale regering
wordt het werk er niet
altijd gemakkelijker op

binnenkort een idee geven van de levensduur die we van nieuwe toestellen mogen
verwachten. “Vandaag heeft de consument
meer aandacht voor de rationele aanwending van natuurlijke hulpbronnen. De strijd
tegen geplande veroudering draait dus niet
alleen om de kosten”, zegt Tom Thysen,
onze expert op dit vlak.
Dat debat wordt gevoerd op Europees
niveau. Op zijn minst zou in de hele EU een
wettelijke garantie van twee jaar moeten
gelden, zoals bij ons. Met de mogelijkheid
om die te verlengen voor grote toestellen,
die minstens 5 tot 10 jaar zouden moeten
meegaan. Bovendien zijn de EcoDesign-normen – regels voor de energie-efficiëntie en
het ecodesign van bepaalde toestellen, zoals
tv’s en koelkasten – aan een herziening toe.
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Betaalbare en duidelijke
energiefacturen

Wij ijveren al lang voor betaalbaarder
energie, zowel op regionaal en federaal
als op Europees niveau. Maar het gebrek
aan een federale regering maakt het er
niet gemakkelijker op. Meer transparantie
en een tariefvereenvoudiging blijven onze
prioriteiten. De elektriciteitsfactuur van de
Belg behoort tot de duurste van Europa en
lijkt steeds meer op een belastingbrief door
allerlei kosten die niets te maken hebben
met de energie, zelfs niet met het transport
(kosten van openbaredienstverplichtingen
zoals openbare verlichting, de financiering
van premies voor rationeel energiegebruik).
Volgens de CREG, de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas,
betaalden we vorig jaar gemiddeld € 1 018

in Vlaanderen, € 920 in Wallonië en € 777
in Brussel. Tussen 2007 en 2018 steeg de
gemiddelde elektriciteitsfactuur met maar
liefst 61,59 %.
Test Aankoop vraagt ook aan de minister
van Consumentenzaken om zogenoemde
slapende contracten in de gedragscode te
verbieden. Als de leveranciers verplicht worden om die om te zetten in actieve energiecontracten, kan de gebruiker gemakkelijker
de tarieven vergelijken. Dat zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren voor de
360 000 gezinnen die vandaag gemiddeld
€ 600 per jaar te veel betalen. Hoe dan ook,
kijk minstens één keer per jaar op www.
testaankoop.be/vergelijkenergie of er geen
goedkopere energiecontracten bestaan. Dat
kan je veel geld besparen.

ANDERE PRIORITEITEN

quoteUm ex ea velitae aangepast. Je kunt onze acties volgen op
ma as ulpa volum ium www.testaankoop.be/wallofshame.
hariore corruptatis Facebook geeft niets om gebruikers

Naast onze speerpunten zijn er natuurlijk nog
andere belangrijke consumentenkwesties
waar we aandacht voor blijven hebben.

Supplementen van luchtvaartmaatschappijen
Heel wat luchtvaartmaatschappijen rekenen
extra kosten aan (een extra stuk handbagage,
het herprinten van vliegtickets omwille van
een typefout, voorrang bij het instappen, vliegen met een baby, “no show” clausule). Wij
vinden die oneerlijk en onredelijk, en hebben
in de materie al verschillende juridische acties
ondernomen..
Duidelijke en eerlijke etikettering
Let op voor alibi-ingrediënten die fabrikanten
gebruiken om hun producten aantrekkelijker
te maken (“rijk aan granen”, “meer fruit”).
Hiermee proberen ze de consument in de
luren te leggen door mee te surfen op het
succes van gezonde voeding. Onze contacten
met de fabrikanten hebben al heel
wat verandering teweeggebracht.
Maar nu gaan we nog een stap
verder door klacht in te dienen
tegen misleidende producten
(zogenaamde Pinokkio-producten) die niet worden

Een tijdje geleden werden de gegevens van
miljoenen Facebook-gebruikers te grabbel
gegooid en gebruikt voor politieke campagnes
(het beruchte Cambridge Analytica-schandaal). Samen met onze Spaanse, Italiaanse,
Portugese en Braziliaanse zusterorganisaties hebben wij de petitie “My Data is Mine”
georganiseerd om te eisen dat de consument
controle krijgt over zijn gegevens en exact
weet waarvoor ze dienen.
Veilige slimme voorwerpen
Wij hebben al vaak “slimme voorwerpen”
getest, zoals smartwatches, smart tv’s, beveiligingscamera’s enz. De resultaten daarvan
zijn verontrustend, omdat we systematisch
beveiligingslekken en schendingen van de
privacy vaststellen. Wij vragen dus om een
duidelijk wettelijk kader rond internetveiligheid
bij dit soort voorwerpen en om programma’s
zoals het Nederlandse “bug bounty”, dat
ethische hackers een vergoeding geeft voor
het melden van bugs.
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