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De Digitaalgids bestaat 20 jaar. Bladerend door 
118 oude nummers zagen we een hoop 
technologische ontwikkelingen langskomen, 
maar ook veel oplichters en bedrijven die een 
zetje in de goede richting nodig hadden. 

Tekst Rob Schleiffert

NR. 1 SEPTEMBER 2001

‘Leuke dingen doen’
‘Voor alle vaders, moeders en 
kinderen is hier de Digitale Con-
sument. Om leuke dingen te kun-
nen doen met “dat ding” of 
gewoon om bij te blijven.’ Dat 
schrijft hoofdredacteur Nanette 
van Mourik in het eerste nummer 
van wat toen nog ‘de Digitale 
Consument’ heette. Vooral dat 
bijblijven bleef belangrijk. En – 
toen we allemaal online waren – 
je wapenen tegen hackers en pot-
tenkijkers.

DigitaalGids
jaar

NR. 8 MEI 2003

Onze eerste 
antivirustest
In 2003 zijn we nog geschokt als 
miljoenen computers geïnfecteerd 
raken door het Kournikova-virus. 
Gelukkig is het ongevaarlijk. De 
maker, Jan de Wit uit Sneek, krijgt 
een taakstraf van 150 uur. Anti- 
virussoftware wordt noodzaak. In 
onze eerste test doen de gratis 
programma’s het nog niet zo best 
als nu.
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NR. 14 MEI 2004

Webshops overtreden 
wet
Webwinkelen wordt steeds popu-
lairder. Maar houden al die nieu-
we webshops zich wel aan de wet? 
Vaak niet, blijkt uit onze test van 
300 webshops. Ze geven te weinig 
informatie over zichzelf, noemen 
prijzen zonder BTW of stellen 
onwettige eisen aan retournering. 
We eisen verbetering. 

NR. 21 JULI 2005

Phishing en pharming
Phishing, al in 2005 hebben we 
het erover. Criminelen bouwen 
websites na van de creditcard-
maatschappij of PayPal en probe-
ren je daar naartoe te lokken. 
Pharming is nog verraderlijker. 
Criminelen verspreiden malware 
die de instellingen van je compu-
ter verandert. Als je dan naar de 
echte website van je bank gaat, 
word je ongemerkt omgeleid via 
de site van de criminelen. Phar-
ming is nu niet meer mogelijk.

NR. 23 NOVEMBER 2005

Pc-dokters 
professioneel?
Hoe goed zijn computerrepara- 
teurs? We laten 15 bedrijfjes 
langskomen om naar 3 
computerproblemen te kijken 
(waaronder een defecte dvd-
brander). Slechts 5 pc-dokters 
weten alle problemen te 
verhelpen. 

NR. 14 MEI 2004

Overstap met 
vertraging
Een naadloze overstap van de ene 
internetprovider naar de andere is 
in 2004 nog allesbehalve vanzelf-
sprekend. Soms zit je dagen of 
zelfs weken zonder internet. Mede 
dankzij onze inspanningen gaat 
dat tegenwoordig probleemloos. 

NR. 16 SEPTEMBER 2004

Spam en zo
De zorgeloze internetjaren zijn 
voorbij. Virussen, Trojaanse paar-
den, spyware, spam en hackers 
proberen binnen te dringen via 
e-mail, cd-roms en zelfs diskettes. 
We vertellen hoe je deze narigheid 
buiten de deur houdt.

NR. 20 MEI 2005

Dure dialers
Weet je nog wat dialers zijn? In 
2005 zijn ze een groot probleem, 
want nog steeds gaan veel mensen 
internet op via hun telefoonlijn en 
inbelmodem (krrrr, prrrr). Stieke-
me programmaatjes maken hier 
slim misbruik van. Ze laten je 
computer inbellen naar een duur 
betaalnummer in plaats van naar 
je eigen provider.

NR. 9 JULI 2003

Slimme apparaten

Het huis van de toekomst staat 
vol met slimme apparaten. Dat 
wisten we al in 2003.

NR. 12 JANUARI 2004

Prutsen met wifi
Draadloos internet thuis heeft de 
toekomst. Collega Willy zou wel 
even een draadloos netwerk aan-
leggen. Twee weken prutsen en 
veel zweet resulteren in een zwak 
signaal op de tweede verdieping. 
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NR. 27 JULI 2006 

Google kijkt mee
Google weet dankzij een arsenaal 
aan gratis diensten al in 2006 alles 
van ons. Dus het is terecht om je 
zorgen te maken om de privacy, 
schrijven we. We adviseren een 
alternatieve zoekmachine te 
gebruiken en ergens anders een 
mailadres te nemen.

NR. 31 MAART 2007

Hasta la Vista
Na vijf mooie jaren Windows XP 
komt Microsoft begin 2007 met 
de flitsend ogende opvolger: Vista. 
Het ziet er mooi uit, maar het 
regent fouten en crashes. In twee 
weken tijd ontvangen we 4000 
klachten. Microsoft trekt het boe-
tekleed aan, en ruilt Vista al snel 
in voor Windows 7. 

NR. 39 JULI 2008

Verrassing: hoge 
rekening
Wat hebben we het toch goed 
tegenwoordig. Zeker als het gaat 
om mobiel internet in het buiten-
land. In 2008 is dat nog schreeu-
wend duur en is thuiskomen na je 
vakantie soms geen pretje. Dan 
ligt er een rekening van honder-
den euro’s op de mat. Binnen de 
EU kost 1 MB aan dataverkeer 
€7,50 tot €11,90. Een uur tv kij-
ken? €336 tot €6750! Wij voeren 
dan al een jaar actie: providers 
moeten tijdig gaan waarschuwen 
voor hoge kosten en de tarieven 
verlagen. Die waarschuwingsbe-
richtjes komen er. Binnen de EU 
wordt ‘roaming’ uiteindelijk afge-
schaft.

NR. 41 NOVEMBER 2008

Wifi zonder slot
Iedereen heeft wifi thuis, maar die 
is vaak slecht beveiligd, merken 
we als we 3000 netwerken scan-
nen tijdens een ritje door Den 
Haag. Een belangrijke oorzaak is 
dat internetproviders de routers 
die ze hun klanten leveren, niet 
standaard op slot zetten. De stam-
pij die we maken, leidt al snel tot 
een betere beveiliging. 

NR. 51 JULI 2010

Laat je niet hacken
In de campagne ‘Laat je niet  
hacken’ informeren we consu-
menten over de risico’s van inter-
net. Dat doen we met een speciale 
website met daarop tips, een quiz, 
een scanprogramma en een vraag- 
en antwoordrubriek.

NR. 56 MEI 2011

Meegluren met 
nephotspot
In cafés, op Schiphol: op steeds 
meer openbare plekken kun je 
internetten. We zetten een nep-
hotspotje op in een café. Niemand 
heeft door dat ze via ons wifinet-
werk het internet opgaan, terwijl 
wij kunnen meekijken met wat ze 
doen. De les: goed opletten bij 
openbare wifi.

NR. 42 JANUARI 2009

24 uur zonder internet
In mei 2004 constateerden we al 
dat je soms lang zonder internet 
zit als je wisselde van provider. 
Vijf jaar later is de situatie stukken 
beter, maar in onze steekproef 
zien we dat nog altijd een op de 
vijf overstappers langer dan een 
etmaal verstoken is van internet. 

NR. 51 JULI 2010

Tijd voor wet 
datalekken
We zijn onze tijd ver vooruit: we 
pleiten voor een meldplicht voor 
datalekken. We willen dat bedrij-
ven en overheden diefstal of ver-
lies van privégegevens melden. 
Lekken worden – en nu nog – te 
vaak geheim gehouden om image-
schade te voorkomen. Het zou tot 
januari 2016 duren voor er een 
wetelijke meldplicht komt.
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NR. 62 MEI 2012

‘Hello, this is 
Microsoft’
In 2012 komt er een nieuwe plaag 
bij. Engelssprekende mannen bel-
len op en zeggen van Microsoft te 
zijn. Ze beweren dat je computer 
problemen heeft. Als ze je pc op 
afstand mogen overnemen, helpen 
ze je van het probleem af. En van 
je geld. Wij lokken zo’n oplichter 
in de val en filmen alles. De video 
is nog steeds te zien op  
consumentenbond.nl/ 
helpdeskoplichting. 

NR. 63 JULI 2012

Cookiechaos
De cookiewet is net ingevoerd. 
Websites mogen voortaan niet 
meer zonder toestemming cookies 
op je pc zetten die je volgen. Alleen 
houdt bijna geen enkele website 
zich hieraan. Ze vragen niets en 
plaatsen alle cookies, of ze weige-
ren mensen die niet akkoord gaan. 
Keer op keer hameren we erop dat 
de cookiewet niet werkt. En nu 
nog steeds, in 2021, trekken veel 
websites zich niets aan van de wet. 

NR. 66 JANUARI 2013

Nieuwe gevaren
In 2013 zijn gijzelvirussen niet 
nieuw meer, maar ze worden wel 
een steeds groter probleem. We 
schrijven: ‘De tijd dat we met een 
virusscanner en een beetje opletten 
gevrijwaard bleven van nare soft-
ware is voorgoed voorbij’. In die 
periode worden ook nepwebwin-
kels een probleem. Beide vormen 
van internetcriminaliteit zijn zo 
succesvol gebleken, dat we er nog 
steeds niet van zijn verlost. 

NR. 67 MAART 2013

Windows 8: tegelhaat
Het nieuwe Windows 8, herken-
baar aan de tegeltjes op het 
scherm, is nog geen halfjaar uit, 
maar veel – vooral ervaren – 
gebruikers kunnen er maar niet 
aan wennen. Ze missen het start-
menu en verafschuwen de tegels. 
Na Vista zou ook Windows 8 geen 
succes worden.

NR. 74 MEI 2014

Laat je wél hacken
Hoe makkelijk is het om iemand 
te hacken? In 2014 laten we ethi-
sche hackers drie proefpersonen 
hacken binnen de Consumenten-
bond. Ondanks dat ze ervan 
weten, lopen ze in de val. Slimme 
phishingmails op maat openen de 
deur, en dan gaat het snel. De 
video is nog steeds te zien op 
consumentenbond.nl/ 
hackvideo.

NR. 85 MAART 2016

Actie tegen Samsung
Fabrikanten moeten hun tele-
foons langer updaten. Vriendelijk 
vragen helpt niet. Daarom span-
nen we een kort geding aan tegen 
Samsung, de grootste producent 
van Androidtelefoons. De rechter 
vindt de kwestie niet spoedeisend, 
en dus starten we een bodempro-
cedure. In 2018 verliezen we die. 
Gelukkig is het tij langzaam aan 
het keren. We richten onze pijlen 
inmiddels ook op slimme appara-
ten.

NR. 95 NOVEMBER 2017

Aan de laars gelapt
Wordt de cookiewet uit 2012 al 
een beetje nageleefd? Nee hoor. 
Opvallend: ook datingsites geven 
je bezoek meteen door aan Face-
book. Drie daarvan stoppen daar-
mee na ons onderzoek.

NR. 71 NOVEMBER 2013

Langer Android-
updates
Veel gebruikers van een Android-
toestel hebben pech: al snel krijgt 
dat geen updates meer. Soms zelfs 
al direct na aankoop. Dat kan 
niet. Je moet weten hoe lang je 
updates krijgt, sowieso minimaal 
nog twee jaar na aanschaf. De 
zaak gaat nog jaren spelen. In 
2016 voeren we hierover zelfs een 
rechtszaak tegen Samsung.
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NR. 97 MAART 2018

Foute helpdesk
Misbruik maken van digitale 
onwetendheid, we zagen het al bij 
de Microsoftbellers. In 2018 stui-
ten we op een andere flessentrek-
ker. Als je googelt op pc-proble-
men, kom je uit bij een scanpro-
gramma dat zogenaamd heel veel 
problemen op je computer vindt. 
Als je dan het getoonde telefoon-
nummer belt, blijkt het allemaal 
nog veel erger. De oplossing: 
peperdure pc-hulp. 
Met een brandschone computer 
lokken we dit clubje in de val. Op 
ons verzoek doet Google de 
advertenties voor deze dienst in 
de ban. Op consumentenbond.
nl/reimage staat de video.

NR. 98 MEI 2018

Duizenden nepshops
Verblind door de aanbiedingen 
geven mensen nog steeds geld 
uit in nepshops. Kleding, schoe-
nen, tassen en zonnebrillen zijn 
de populairste producten. De 
daders zijn vaak Chinezen. Ze 
registreren een website en plak-
ken daar een webshop in. Wij 
vinden er duizenden. De meeste 
worden snel uit de lucht 
gehaald. Zie consumenten-
bond.nl/nepshops.

NR. 103 MAART 2019

Altijd vijf sterren!
Veel mensen raadplegen klant-
beoordelingen voordat ze iets 
online kopen. Maar kloppen die 
reviews wel? Wij tonen aan dat 
reviews manipuleren kinderspel 
is. Er blijken zelfs bedrijfjes te 
zijn die op bestelling reviews 
schrijven. Wees dus wantrou-
wend als de oordelen laaiend 
positief zijn.

NR. 109 MAART 2020

Privacymeter
Een nieuw initiatief van de Con-
sumentenbond is de Privacyme-
ter. Die maakt het je makkelijker 
om te kiezen voor bedrijven die 
je privacy respecteren. Hun 
voorwaarden lezen en begrijpen 
is voor bijna iedereen te veel 
gevraagd, dus dat doen wij. Elke 
paar maanden onderzoeken we 
een andere branche. Dating-
diensten, voedingsapps, online-
supermarkten en ga zo maar 
door. Kijk op consumenten-
bond.nl/privacymeter.

NR. 113 NOVEMBER 2020

Dure doorgeefluiken
Zoek je op internet naar het aan-
vragen van huurtoeslag of het 
overschrijven van een kentekenbe-
wijs? Dan kun je uitkomen bij een 
bemiddelingswebsite in plaats van 
de officiële instantie. Alleen: zo’n 
site rekent een vette toeslag voor 
klusjes die meestal heel simpel 
zijn. Niet verboden, wel verwerpe-
lijk. Google haalt hun advertenties 
weg.

NR. 115 MAART 2021

Microsoft sluit 
accounts
Het blijkt tientallen Nederlanders 
per jaar te overkomen: Microsoft 
sluit ineens je account af, zonder 
tekst en uitleg. En zonder moge-
lijkheid van beroep. Weg zijn al je 
foto’s en documenten. Kafka anno 
2021. Het blijkt dat Microsoft 
bestanden scant op kinderporno, 
maar het alarm gaat soms ten 
onterechte af. De Tweede Kamer 
neemt een motie aan om consu-
menten meer rechten te geven.

NR. 117 JULI 2021

Datalekken
Nederland zucht onder een golf 
van datalekken. Van 8 miljoen 
Nederlanders liggen inmiddels 
wachtwoorden op straat. De Auto-
riteit Persoonsgegevens zou veel 
meer boetes moeten uitdelen, 
maar heeft er de capaciteit niet 
voor. Wij roepen het volgende 

kabinet op om de AP meer 
budget te geven zodat 

ze haar werk kan 
doen.

NR. 97 MAART 2018

Opgelicht op 
Marktplaats
Steeds vaker krijgrn we klachten 
van mensen die zijn opgelicht op 
Marktplaats. In maart 2018 
schrijven we een heel dossier vol 
over oplichterstrucs op Markt-
plaats. Zo wonen oplichters opval-
lend vaak zogenaamd op een afge-
legen plek (dan kom je niet langs), 
en zijn ze maar kort actief. We 
pleiten voor extra maatregelen, 
zoals een reviewsysteem, die er 
later ook zullen komen.

â De nieuwste trucs  
â Zó herken je oplichters 
â Doet Marktplaats genoeg?

Keuzehulp 
Alle back-up-
opties in kaart

Opgelicht op
Marktplaats

NUMMER 2 | MAART-APRIL 2018 | €6 

10 vragen
Wat is VPN en wat 
kun je ermee? 

Praktijk
Leer je virusscanner 
beter kennen

ONAFHANKELIJK & ADVERTENTIEVRIJ

 Workshop ➜  
 6 remedies tegen  

 een volle schijf  

De laatste zes
 jaargangen van de 

Digitaalgids staan online. 
Je kunt ze doorzoeken  

op digitaalgids.nl > 
Digitaalgids archief
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Puzzel  
en win!

E I K K I T B A D I G I D

L C A C H E D O C R Q Ĳ F

G N I F O O P S E R F V E

I L E F B D M K U I I C B

X C W E F E C U G O R O L

I R A N S O M W A R E O O

L A U H L E E D N T F K C

F S H B I C A R A G O I K

T H D K O R O D B N X E C

E A O S K U P L P I I W H

N O I W T U E P U B L E A

C A E E N K O T K I T T I

E B R N E D R A W T I B N

Oplossing

               

Kun je alle 27 computerwoorden 
vinden en wegstrepen? Dan vind je 
de 16 letters van een slagzin. Mail die 
uiterlijk op 30 september naar 
digitaalgids@consumentenbond.nl.

1E PRIJS

Laptop 14 inch HP 14s-fq1705nd  
(Beste Koop) t.w.v. €549

2E PRIJS

E-reader PocketBook Touch Lux 5 Ink Black 
(Beste Koop) t.w.v. €119

3E PRIJS

Google Chromecast 4K met Google TV  
t.w.v. €90

4E T/M 10E PRIJS

Boek De beste gratis online diensten  
t.w.v. €22,50

 •  Houdt advertenties en volgcookies tegen in je browser
 •  Als je dit plaatje scant, ga je naar een website
 •  Malware die bestanden op slot zet
 •  Zo betaal je je vrienden via een app
 •  Populairste streamingdienst
 •  Het beste gratis alternatief voor Microsoft Office
 •  Zoekmachine van Microsoft
 •  Deze wachtwoordmanager raden we aan
 •  Digitaal boekenformaat
 •  Verbindingskastje met internet
 •  Als de computer vastloopt (Engels)
 •  Chinese smartphonefabrikant verdacht van spionage
 •  Browser die bomen laat planten
 •  Privacyvriendelijke browser
 •  Misleiden met een valse identiteit
 •  Verbetering van software
 •  Venster dat je dwingt om cookies te accepteren 
 •  App voor kinderen die hun privacy schendt
 •  Bedrijf achter de pdf en Photoshop
 •  Tijdelijk geheugen met internetbestanden
 •  Knoppenbalk onderin het scherm op de Mac
 •  Voorloper van de smartphone (afkorting)
 •  Slimme thuiswifi met onderling verbonden kastjes
 •  Inlogsysteem voor sites van de overheid
 •  Gehypete technologie achter bitcoin
 •  Het verborgen, schimmige deel van internet
 •   De wet die in 2012 een eind moest maken aan het 

ongemerkt volgen op internet 

1.  Vind de woorden bij de omschrijvingen
2. Streep de woorden weg

3. De overgebleven letters vormen een zin

4.   Mail de zin uiterlijk op 30 september naar  
digitaalgids@consumentenbond.nl 




