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Lekmaand
April leek wel datalekmaand. Binnen 
drie weken werden er drie enorme 
databases ontdekt met de gestolen 
gegevens van miljoenen Nederlan-
ders. Eerst een enome bak met auto-
gegevens, toen miljoenen 06-num-
mers via Facebook en daarna de 
klantdata van webshop allekabels.nl. 

Het gaat dan niet altijd (alleen) om 
e-mailadressen en wachtwoorden, 
maar ook om 06-nummers, BSN- en 
bankrekeningnummers, geboortedata 
en (bij de autodatabase) ook om ken-
tekens. Allemaal munitie voor crimi-
nelen om hun phishingtrucs geloof-
waardiger te maken.

Wat het extra verontrustend maakt, 
is dat sommige bedrijven bezorgder 
zijn om hun reputatie dan om hun 
klanten. Allekabels wist allang van het 
lek, maar informeerde bijna niemand. 
En Facebook hoopt vooral dat de 
storm weer snel overwaait, zo blijkt 
uit een gelekte (!) mail.

Wij, de klanten, zitten met de 
gebakken peren. Deze klantendata-
bases werden ontdekt op hackersfora, 
wat betekent dat criminelen er ook 
echt gebruik van maken. Wees de 
komende tijd extra alert op verdachte 
mails, sms’jes, appjes en telefoontjes. 

In het artikel op pagina 14 zetten we 
de nieuwste phishingtrucs op een rij. 
De kans is groot dat ook jouw gege-
vens in één van deze databases zit. Je 
kunt checken of je e-mailadres of 
telefoonnummer is buitgemaakt op  
haveibeenpwnd.com. 

14 Phishingtrucs

Criminelen bedenken voortdurend 
nieuwe manieren om je via internet 
op te lichten. Wat zijn de nieuwste 
phishingtrucs? 

26 Windows-update

Je moet Windows 10 updaten 
om veilig en soepel te kunnen 
blijven werken. Soms gaat dat mis. 
We laten zien hoe je de meeste 
updateproblemen de baas wordt.

10 Data verhuizen

Als je van internetdienst wisselt, 
moet je je data mee kunnen 
verhuizen. Dat staat in de wet. 
Wij namen de proef op de som.

40 Back-upsoftware

Zorg altijd voor een recente back-up 
van je belangrijke bestanden. Aan 
welk programma vertrouw je ze 
toe? Onze Keuzehulp helpt je.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur
vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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 EN VERDER 

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.

04 Enter
Digitale nieuwtjes en producten

08 Back-up
Updates over onze acties

20 Helpdesk
Digitale problemen opgelost

44 Tips & trucs
De beste tips en gratis software

50 Woordenlijst
Technische termen uitgelegd

51 Service
Extra’s voor de abonnees

18 Wifi-nieuwtjes

De ontwikkelingen op het gebied 
van draadloos internet gaan door. 
Wat is goed om te weten over 
routers en wifi? 

29 Dossier
Grote schoonmaak

Haal minstens eens per jaar  
de bezem door je computer,  
tablet en smartphone.  
We laten zien hoe je dat 
het slimst doet. 

30 Feiten en fabels
32 Je pc schoon in 7 stappen
36  Snel ruimte maken op je 

smartphone en tablet

24 Over op Signal

Geef je echt om je privacy, dan laat 
je WhatsApp links liggen en kies je 
Signal. Dat werkt net zo goed. We 
helpen je overstappen.

38 Zoeken op de Mac

Het gratis zoekprogramma Alfred is 
nog handiger en beter dan Spotlight 
van macOS. We laten in drie stappen 
zien hoe Alfred werkt.

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.

DATALEKKEN

Criminelen schrapen Facebook leeg
Grote datalekken lijken aan de orde van de dag. In april 
werden ruim een half miljard Facebook-accounts, waar-
onder 5,4 miljoen Nederlandse, voor veel geld op internet 
aangeboden. Wachtwoorden zaten er gelukkig niet bij, wel 
onder meer adresgegevens, telefoonnummers, geboorte-
data en e-mailadressen. Op haveibeenpwnd.com kun je 
kijken of je gegevens daarbij zitten.
Facebook heeft gebruikers niet gewaarschuwd en zal dat 
ook niet doen. Excuses komen er evenmin. Volgens Face-
book treft het bedrijf geen blaam, omdat de gegevens al in 
2018 via ‘scraping’ zijn verzameld. Dat is het geautomati-
seerd uit publieke profielen schrapen van informatie. 

Facebook maakte het de ‘verzamelaar’ wel makkelijk: die 
gebruikte een handige Facebook-functie om vrienden te 
zoeken. 
Deze kwestie is voor de Ierse privacywaakhond DPC 
reden om te onderzoeken of Facebook de privacywet AVG 
heeft overtreden door de data onvoldoende te bescher-
men. Als dat blijkt, kan Facebook een boete krijgen. 
Gelekt of geschraapt, de buitgemaakte data helpen crimi-
nelen bij gerichte phishing via sms en e-mail. Zo’n bericht 
is veel geloofwaardiger als daarin persoonlijke informatie 
staat. Meer over het Facebook-lek kun je lezen op  
consumentenbond.nl/facebook-lek.

Pas op voor phishing 
met gestolen 

persoonsgegevens. 
Zie ook het artikel op 

pagina 14.
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KORT

Tweakers  
sloopt muur 

Techwebsite Tweakers.
net heeft zijn cookiemuur 

vervangen door een 
keuzemenu. Je kunt 

kiezen uit: betalen voor 
een lidmaatschap of 

trackingcookies slikken. Het 
is nog niet duidelijk of dit 

mag. Volgens de AVG moet 
je ‘zonder druk’ cookies 
kunnen accepteren of 

afwijzen.  
 

Ziggo verhoogt 
snelheid

Ziggo heeft de download-
snelheden van vrijwel alle 
abonnementen verhoogd. 

Dat geldt in de meeste 
gevallen ook voor de 

uploadsnelheid. Dit deed 
Ziggo al vaker, waarna snel 
een prijsverhoging volgde.

 
LG stopt met 

smartphones
LG gaat stoppen met de 

productie van smartphones. 
Langzamerhand zullen de 
toestellen uit de winkels 

verdwijnen. Het bedrijf zegt 
nog een aantal software-
updates te maken voor de 

duurdere modellen. 

Frisse Windows-
icoontjes

De icoontjes in Windows 
krijgen een nieuw uiterlijk. 
De mappen in ‘Deze PC’ zijn 

nu nog geel, maar krijgen 
allemaal een ander kleurtje 
en uiterlijk zodat ze beter te 

onderscheiden zijn.

CORONA

Duur nummer uit de lucht
Het blijft oppassen met telefonische door-
schakeldiensten. De ACM heeft er in april 
weer een uit de lucht gehaald. Ditmaal 
ging het om een dienst die je via een 
0906-nummer doorverbond met de GGD 
voor een coronatest. De kosten van deze 
‘service’ bedroegen 90 cent per minuut en 
tikten na het doorverbinden door. De GGD 
is rechtstreeks bereikbaar op het gratis 
nummer 0800 1202. De ACM heeft het 

dure nummer tijdelijk geblokkeerd in 
afwachting van de uitkomst van uitgebrei-
der onderzoek. Op Google zagen we geen 
advertenties meer voor deze dienst.  

KPN EN T-MOBILE 

Glasvezel in opmars
Het gaat snel met de aanleg van glasvezel. In 2020 is 
een recordaantal van 500.000 woningen aangesloten 
op het glasvezelnetwerk. Zo’n 45% van de Nederlandse 
huishoudens heeft een glasvezelaansluiting. Vooral 
KPN is druk met de aanleg. De provider beheert 80% 
van het glasvezelnetwerk. T-Mobile is hierin een kleine 
speler, maar heeft grote ambities. In 2026 wil de provi-
der een miljoen glasvezelaansluitingen hebben gelegd, 
vooral in de grote steden. KPN richt zich behalve op de 
grote steden op nieuwbouwwijken en het buitengebied. 
Samen met pensioenfonds ABP wil KPN eind 2026 zo’n 
700.000 huishoudens in dorpen aangesloten hebben. 
Op consumentenbond.nl/glasvezel staat meer uitleg 
over de aanleg en aansluiting van glasvezel.  

SMARTPHONES

Android slurpt veel data
Android-smartphones en iPhones sturen voortdurend data naar de servers van 
Google en Apple. Een Ierse onderzoeker vergeleek de beide systemen en ontdekte dat 
vooral Android erg veel data verstuurt. Bij het opstarten wordt al meteen ongeveer 1 
MB naar Google verzonden. Bij iOS was dit ongeveer 42 KB. Google spreekt sommige 
uitkomsten tegen en stelt dat het verzenden van data belangrijk is voor de werking 
van de smartphone.



6 DigitaalGids mei/juni 2021

ENTER

SHOPPEN

Onlinefraude stijgt fors
Het aantal meldingen van fraude rond online shoppen is fors gestegen, meldt de Fraude-
helpdesk. In de eerste maanden van 2021 meldden zich al bijna evenveel gedupeerden als 
in heel 2019. Het gaat dit jaar gemiddeld om kleinere bedragen, maar toch schat de 
Fraude helpdesk dat de schade in 2021 op ruim €1 miljoen zal uitkomen. 
De cijfers van de Fraudehelpdesk komen overeen met die van de politie. In het eerste 
kwartaal is de geregistreerde digitale criminaliteit flink toegenomen, meldt de politie. Dit 
jaar gaat het om 37.000 gevallen van fraude tegen 25.500 in het eerste kwartaal van vorig 
jaar. Een toename van 45%. Kijk op onze website voor tips om veilig online te shoppen: 
consumentenbond.nl/online-kopen.

SAMSUNG GALAXY TAB A7

De beste  
voordelige tablet
De Galaxy Tab A7 met 32 GB opslag is momenteel de Beste 
Koop bij de tablets. De combinatie van de goede prestaties, het 
mooie scherm en de prima accuduur maakt deze tablet een erg 
goede deal voor €200. Vergeleken met andere tablets in deze 
prijsklasse is hij een stuk sneller. De bediening gaat soepel. We 
ondervonden tijdens onze test wel haperingen in de streaming- 
apps van Ziggo en NPO. Dat ligt niet aan de snelheid van de 
tablet, maar aan de apps. Het is aan de appmakers om dat op te 
lossen.

KORT

Kijkshop.nl 
is failliet 

Webwinkel Kijkshop.nl 
is failliet. In 2018 sloten 

de ‘stenen’ winkels al 
hun deuren en werd 

Kijkshop overgenomen 
als webwinkel. Nu is ook 

dit bedrijf in financiële 
nood gekomen. Bestelde 
producten worden niet 
meer geleverd en het 

is vrijwel zeker dat 
klanten hun betaling niet 

terugkrijgen. 

Demontabele 
laptop

Het Amerikaanse 
Framework komt dit 

voorjaar met een Windows-
laptop waarvan bijna alle 

onderdelen eenvoudig 
zijn te vervangen en te 

upgraden. Het is nog niet 
bekend of deze modulaire 

laptop in Nederland te 
koop zal zijn en wat hij gaat 

kosten.

ANBO start hulplijn
Ouderenorganisatie ANBO 
is de Advieslijn Veiligheid 

gestart om ouderen 
beter te wapenen tegen 
onlinecriminaliteit. Zij 

zijn veel vaker slachtoffer 
van fraude via WhatsApp 
en spoofing dan andere 
leeftijdsgroepen. Meer 

informatie staat op anbo.nl.

BROWSERS

Google grootste data-slokop
iPhones geven sinds kort aan welke persoonsgegevens de apps gebruiken. Dat levert 
interessante inzichten op. Wie de ‘privacylabels’ van browser-apps naast elkaar zet, ziet 
in één oogopslag dat de Google-app de grootste dataslokop is. Deze app deelt je locatie, 
zoekgeschiedenis en browsergeschiedenis zelfs met advertentiesystemen buiten 
Google. De nummer 2 is de Chrome-app, de browser van Google. Heel wat minder per-
soonlijke gegevens verwerkt de Firefox-app en die van DuckDuckGo zelfs helemaal niks.
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KORT

FLIGHT SIMULATOR

Thuispiloot wordt toerist 
Microsoft Flight Simulator heeft een update 
gekregen die zeker in de smaak zal vallen 
bij de simulatorpiloten. Het uitzicht vanuit 
de cockpit is realistischer en aantrekkelijker 
gemaakt door de toevoeging van meer dan 
100 (toeristische) hoogtepunten in de 
Benelux en Frankrijk. In Nederland gaat het 

om onder meer het Rijksmuseum, Kinder-
dijk en Rotterdam Airport. Amsterdam is nu 
geheel in 3D opgetrokken. Flight Simulator 
is er voor Windows-computers en de Xbox. 
Het spel, dat hoge eisen stelt aan de com-
puter, kost €60. Het is ook voor €10 per 
maand te huren met de Xbox Game Pass.

64% van de Nederlanders vindt onlineveiligheid 
een zaak van hun internetprovider
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ACCOUNTS

Stopt Netflix  
het delen?
Veel Netflix-abonnees delen hun account 
met anderen, maar hoelang nog? Het 
delen gebeurt meestal binnen een huis-
houden, maar ook met familie en vrienden. 
Netflix heeft nooit opgetreden tegen het 
delen van accounts. Maar onlangs kreeg 
een deel van de (Amerikaanse) abonnees 
het verzoek op hun scherm om hun 
account te verifiëren. Daar stond bij: ‘Als je 
niet bij de eigenaar van dit account woont, 
heb je een eigen account nodig om verder 
te kijken.’ Het zou gaan om een test.

DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Zijn je data 
gelekt? 
Opgepast!
Zijn je data nog wel veilig? Na een lek 
bij de GGD en de autobedrijven lagen 
in maart de data van een half miljard 
Facebook-accounts op straat. Een 
goudmijn voor criminelen! Wat moet 
je doen als je data zijn gelekt?
Verder in deze nieuwsbrief:
• Printen zonder extra’s
• Hoe verwijder ik een usb-stick?
• Bescherm de privacy van kinderen
• Vind het juiste ‘smart apparaat’

Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl 
of ontvang hem maandelijks in je 
mailbox: meld je aan op 
digitaalgids.nl/nieuwsbrief. 




