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Stop met cookies
Kunt u geen cookiemelding meer zien?
Ik ook niet. Ik heb zelfs een extensie in
Firefox die automatisch klikt op ‘Alles
accepteren’. Mijn adblocker houdt alles
toch tegen, hoop ik dan maar. Maar zo
zou het natuurlijk niet moeten zijn. Die
meldingen moesten ervoor zorgen dat
je kon kiezen of je de cookies wel of
niet wilde.
Daar bleken websitemakers en
adverteerders heel anders over te
denken. Die cookies zullen en moeten
ze op onze pc’s en telefoons plempen.
Bijna 3 jaar na invoering van de AVG
plaatst nog altijd 24% van de door ons
onderzochte websites volgcookies
voordat je nee kunt zeggen. En 42%
maakt het je moeilijk om nee te zeggen met sturende cookiemenu’s.
Waarom blijven ze ons toch die
cookies door de strot duwen? Simpel.
Cookies plaatsen is gebruikers volgen
is gerichter adverteren is geld verdienen. Ten minste, dat dachten we altijd.
Want het bewijs stapelt zich op dat
dat hele persoonsgerichte adverteren
(‘microtargeting’) helemaal niet werkt.
De Amerikaanse onderzoeker Tim
Hwang deed uitgebreid onderzoek en
schreef een ontluisterend boek. Reclame op maat werkt nauwelijks beter
dan ‘gewoon’ adverteren, wordt vaak
niet eens gezien, adblockers houden
alles tegen en fraudeurs verstieren de
boel met nepkliks op advertenties.
De conclusie is helder: stop met
cookies. Lees vooral ons dossier op
pagina 29.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur

vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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Buitengesloten
Het zal je maar gebeuren: opeens
zet Microsoft je account op slot en
kun je niet meer bij je bestanden
in OneDrive. Zonder uitleg.
Gedupeerden zijn radeloos.
Wij komen in actie.
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Je smartphone is een goudmijn voor
criminelen en adverteerders. Wij
geven je tips hoe je ongewenst bezoek
buiten de deur houdt.
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Maak kennis met het gratis
MailStore Home. Daarmee maak
je een back-up van je mails op je
pc, die je ook nog eens eenvoudig
kunt doorzoeken.
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Betalen zonder bankpas op zak
is de nieuwe trend. Steeds meer
banken laten je in de winkel
betalen met een app op de
telefoon. De mogelijkheden op
een rij.
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Update je Mac

De financiële schade door
cybercriminaliteit kan enorm zijn.
Logisch dus dat je je er tegen kunt
verzekeren. Wie bieden zo’n polis
aan? En is het wel nodig?

Weinig Windows-gebruikers
gebruiken hem: de appwinkel van
Microsoft. Wij onderzochten wat de
Microsoft Store nu echt toevoegt en
hoe hij werkt.

Op de Mac loop je minder risico op
malware en hackers. Toch is het
een goed idee om je systeem en je
apps bijgewerkt te houden. In drie
stappen ben je helemaal bij.

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten.
En we zijn ván consumenten. Samen maken we kiezen makkelijker, kopen veiliger
en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en
onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële
belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.

Meer Digitaalgids:

Gratis nieuwsbrief
schrijf je in op digitaalgids.nl

Phishingchecker

stuur ons je verdachte mail
...en nog veel meer
pagina 51
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enter
In Enter praten we je bij over de
nieuwste ontwikkelingen en producten.

OPLICHTING

Bank geeft adres oplichter door
Stel dat je via Marktplaats een groot bedrag hebt
overgemaakt en dan blijkt dat je bent opgelicht. Tot
voor kort stond je machteloos: de bank kon je niet
helpen bij het terughalen van het geld. Onlangs
hebben de banken met demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) afgesproken dat ze
de naam en adresgegevens van fraudeurs gaan
verstrekken aan slachtoffers.
Je moet wel eerst aangifte doen bij de politie. Die
moet vaststellen dat er sprake is van internetop-
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lichting. Vervolgens zal de bank de oplichter vragen
om het geld terug te storten. Gebeurt dat niet
binnen 21 dagen, dan verstrekt de bank op jouw
verzoek de naam en het adres van de boef. Niet om
zelf verhaal te gaan verhalen, maar om een civiele
procedure aan te spannen.
Het aantal slachtoffers van internetoplichting nam
het afgelopen jaar flink toe. Fraudehelpdesk.nl
meldde over 2020 een schade van €41 miljoen.
Het jaar daarvoor was dat nog ruim €26 miljoen.

KORT

ID-kaart
krijgt DigiD

MICROSOFT

Wachtwoorden
Edge ook op mobiel
Microsoft heeft de mogelijkheden van zijn
wachtwoordmanager in Edge flink uitgebreid. Je kunt de wachtwoorden die je
daar hebt opgeslagen, nu ook gebruiken
in de Chrome-browser. Daarvoor moet je
de extensie ‘Microsoft Automatisch doorvoeren’ aan Chrome toevoegen.
Interessanter is dat je je wachtwoorden
nu makkelijker kunt gebruiken op je
smartphone (iOS en Android). Als je de
app Microsoft Authenticator installeert,
kan die de wachtwoorden voor je invullen

in je mobiele browser. Bij ons weigerde de
functie af en toe. Een minpunt is dat je
alleen op je pc in Edge wachtwoorden
kunt toevoegen en wijzigen, niet op je
mobiel. Let op: je kunt je wachtwoorden
in Edge niet beschermen met een
hoofdwachtwoord. Iemand met toegang
tot je pc zou je wachtwoorden kunnen
uitlezen. Conclusie: een verbetering, maar
Edge haalt het niet bij wachtwoordmanager Bitwarden (een stappenplan vind je op
digitaalgids.nl/archief (maart 2020).

TOEZICHTHOUDER

Waakhond krijgt meer tanden
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt eindelijk meer personeel. Van alle kanten wordt
al jaren aangedrongen op uitbreiding bij de AP, omdat veel privacyschendingen niet onderzocht kunnen worden. Toen in januari het datalek bij de GGD onthuld werd, werd in de
Tweede Kamer een motie ingediend voor het meer dan verdubbelen van het aantal AP-
medewerkers. Een meerderheid steunde die motie. Vanaf 2022 moet de privacywaakhond
groeien naar 470 voltijdwerknemers. Zo kan de AP meer onderzoek doen naar datalekken.

CORONA

Criminelen bellen op
Een beroepsgroep die baat heeft bij
de pandemie is die van de criminelen. Dat begon een jaar geleden
met het aanbieden van niet-bestaande mondkapjes. Nu waarschuwt de Fraudehelpdesk voor

neptelefoontjes. Oplichters zeggen
dat ze van de GGD of de thuiszorg
zijn en een versnelde vaccinatie
kunnen aanbieden. Wie daarop
ingaat, krijgt een datum te horen en
moet een bedrag betalen via Tikkie.

Om op websites
van de overheid te
kunnen inloggen is
een DigiD nodig. De
nieuwe Nederlandse
identiteitskaart heeft
een chip die het inloggen
met DigiD veiliger en
makkelijker maakt. De
kaart is al aan te vragen.
Meer op digid.nl.

Bewaar je
oude Samsung

Heb je nog een oude,
werkende Samsungsmartphone in de la
liggen? Niet wegdoen.
Samsung komt met
een update voor oude
toestellen waardoor ze als
IOT-apparaat te gebruiken
zijn, bijvoorbeeld als
babyfoon.

Belastingdienst
meldt oplichting

Criminelen doen zich
steeds vaker via e-mail,
sms en WhatsApp voor
als de Belastingdienst
om mensen op te lichten.
De Belastingdienst
kreeg vorig jaar
162.624 meldingen over
cybercrime: ruim vier
keer zoveel als in 2019.
Volgens de dienst gaan de
criminelen steeds slimmer
te werk.
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Paradigit
sluit winkels

Computerwinkels zijn de
afgelopen jaren vrijwel uit
het straatbeeld verdwenen.
Ook Paradigit heeft nu zijn
laatste vier ‘stenen’ winkels
gesloten en is alleen nog
online te bezoeken.

Verzekerd
tegen cybercrime

Na Aon, Independer, Turien
& Co en United Insurance
heeft nu ook Univé een
cybercrimeverzekering.
Hij is het eerste jaar
gratis. Meer over deze
verzekeringen kun je lezen
op pagina 18.

AliExpress
doet mee

Het Chinese
AliExpress heeft zijn
verkoopvoorwaarden
aangepast om te kunnen
voldoen aan het Europese
consumentenrecht. Het
bedrijf was door de ACM
op de vingers getikt na
klachten van onder andere
de Consumentenbond.

‘Beperk volgen
op internet’

De Europese
privacywaakhond
(European Data Protection
Supervisor) wil dat er een
einde komt aan het volgen
van internetgebruikers
(tracking) om ze
persoonlijke advertenties te
kunnen tonen.
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IOS-APPS

Apple zet rem op tracking
Het besturingssysteem iOS krijgt twee
stevige privacy-updates. De eerste is al
verspreid en houdt in dat alle iOS-apps
vanaf nu een makkelijk te vinden ‘privacy
label’ moeten hebben. Daarin staat duidelijk
welke persoonsgegevens de app verzamelt
en voor welk doel. De tweede privacy-
update komt dit voorjaar en gaat verder.
Als een app de gebruiker wil volgen om
gepersonaliseerde advertenties te kunnen
tonen, moet de app daar eerst expliciet
toestemming voor vragen.

Google en Facebook en talloze andere techbedrijven zijn woest. Zij verdienen nu nog
veel geld met hun apps, die gebruiksgegevens verzamelen voor advertenties op maat.
Facebook wil een mededingingszaak aanspannen tegen Apple. Een van de argumenten is dat de advertentie-inkomsten zo sterk
zullen dalen, dat hun apps moeten overgaan
op een abonnementsmodel. En dat is in het
voordeel van Apple: dat pakt van elk abonnement een flink percentage. Lees ook ons
dossier over tracking op pagina 30.

WACHTWOORDEN

LastPass
beperkt gratis gebruik
De populaire wachtwoordmanager LastPass gaat het gratis gebruik
beperken. Vanaf half maart is de app nog maar op één soort apparaat gratis: op de computer of op de mobiel. Wil je de app gebruiken
op beide – een van de grote pluspunten – dan moet je een abonnement nemen. Om gebruikers over de streep te trekken geldt
een actietarief van €25 per jaar. Vind je dat te duur, overweeg
dan over te stappen op het onbeperkt gratis Bitwarden.
In maart 2020 schreven we een stappenplan over Bitwarden.
Zoek het artikel op in ons archief op digitaalgids.nl/archief.

WINDOWS 10

Windows-updates in aantocht
Microsoft werkt aan twee nieuwe Windows 10-updates. De eerst (‘21H1’) is een
kleine en zal vanaf juni onder de gebruikers worden verspreid. Kenners kijken wel
vol verwachting uit naar update 21H2, die
voor het eind van dit jaar staat gepland.
Naar verwachting zal het uiterlijk van
onder meer het Startmenu, Actiecentrum
en de werkbalken een flinke opfrisbeurt

krijgen. Ook zullen nieuwe functies worden
toegevoegd.
Al eerder, op 13 april, verwijdert Microsoft
bij alle Windows 10-gebruikers de oude
Edge-versie. Die was niet verwijderd toen
vorig jaar bij iedereen een nieuwe, verbeterde versie werd geïnstalleerd. Overigens
bevat Windows 10 ook nog steeds Internet Explorer.

BRON: CBS

90%

van de internetgebruikers heeft in
2020 zijn onlineprivacy verbeterd.

KORT

SIGNAL IS DE BESTE

Twijfels over
WhatsApp
Wie WhatsApp gebruikt, is in februari
akkoord gegaan met nieuwe privacyvoorwaarden. De wijziging zorgde voor tumult,
want wat was eigenaar Facebook nu weer
van plan? Volgens de kleine lettertjes is er
voor Europese gebruikers weinig veranderd.
Veel gebruikers vertrouwden het toch niet
en installeerden een alternatief: Signal en
Telegram kregen miljoenen nieuwe gebruikers, ook in Europa. Dat merkten we ook op
onze website, waar de pagina’s over de
WhatsApp-alternatieven 100.000 extra
bezoekers kregen. Signal is al jaren de beste
berichten-app voor wie op zijn privacy
gesteld is. Zie consumentenbond.nl/signal.

BIBLIOTHEEK

Lees tijdschriften online
Bij de bibliotheek kun je e-books en luisterboeken lenen. En sinds kort, bij wijze van
experiment, ook digitale tijdschriften. De app
Tijdschriftenbieb geeft toegang tot 16 tijdschriften, waaronder Autoweek, Psychologie
Magazine en Vrij Nederland. Om de tijdschriften te kunnen lezen heb je een abon-

nement nodig op de Online bibliotheek. De
app is beschikbaar voor Android en iOS. Bij
bewezen succes bekijkt de Bibliotheek hoe
ze verder gaat met onlinetijdschriften. Het
lenen van e-books bij de Bibliotheek is ieder
geval onverminderd populair. Door Corona
steeg het aantal uitleningen vorig jaar flink.

POCKETBOOK TOUCH LUX 5

Nieuwe beste e-reader
Op zoek naar een nieuwe e-reader? Wij kunnen de Pocketbook Touch Lux 5
(€120) aanbevelen. Hij is de nieuwe Beste uit de Test én Beste Koop. De
e-reader dankt zijn hoge testoordeel van 7,8 vooral aan het haarscherpe
6 inch-aanraakscherm. De helderheid ervan kun je in stapjes aanpassen,
zodat je ook in een donkere slaapkamer prima kunt lezen. Er zijn twee kleine
minpunten: de grote bladerknoppen zijn niet erg precies en het scherm is
gevoelig voor krassen. Maar positief is dat de e-reader 26 dagen werkt op
een volle accu. Dat is ongeveer een week langer dan bij andere e-readers.
Ga voor de testresultaten naar consumentenbond.nl/e-reader.
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