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Shoplifters
Als je aan identiteitsfraude denkt, 
denk je aan paspoortkopietjes. 
Toch komt een andere vorm van 
 identiteitsfraude nóg vaker voor: 
webshoppen op andermans account. 
Vreemd genoeg hoor je daar nauwe-
lijks iets over, misschien omdat de 
schade doorgaans beperkt is. De web-
winkels zelf geven er begrijpelijkerwijs 
ook weinig ruchtbaarheid aan. 

In de meeste gevallen proberen 
criminelen op je winkelaccount in te 
loggen met gestolen wachtwoorden. 
Daarna veranderen ze het aflever-
adres en kiezen ze voor achteraf 
 betalen. Zij het pakketje, jij de reke-
ning. Wij wilden weten hoe goed de 
grootste webshops hun klanten 
beschermen tegen deze ‘shoplifters’. 
Wij namen de proef op de som en 
keken hoe makkelijk je de criminele 
route kunt kiezen. Van de vijf webwin-
kels waar dit mogelijk was, hadden 
twee kleinere shops hun zaakjes niet 
op orde: geen extra code die je moet 
intoetsen en geen waarschuwings-
mailtjes naar het slachtoffer. 

Werk aan de winkel dus voor deze 
webshops. En zelf kun je de meeste 
ellende gelukkig eenvoudig voorko-
men: gebruik een wachtwoordmana-
ger die voor elke dienst een ander, 
sterk wachtwoord aanmaakt. 

10 Onlinesoftware

Software gebruik je steeds vaker 
online met een abonnement – denk 
aan Office. Dat kan heel onvoordelig 
uitpakken. Lees over de valkuilen en 
bespaar geld.

14 Rek de accuduur

Door handig om te gaan met de 
accu kun je de batterijtijd flink 
verlengen. Dan hoef je je telefoon, 
tablet of lapop minder vaak op te 
laden. Wij geven tips.

40 VPN-diensten

VPN maakt je IP-adres onzichtbaar. 
Is VPN dan dé oplossing voor 
privacy en veiligheid? Dat ligt een 
stuk genuanceerder. Wij leggen uit 
wanneer je iets hebt aan VPN en 
hoe je de juiste dienst kiest.

INTERNET

Internetverbinding is versleuteld

Zonder VPNVPN

IP: 123.45.67.89 IP: 89.123.45.67
IP: 45.67.89.012
IP: 67.89.012.34
Kies een land: voor websites lijkt het 
alsof je iemand of ergens anders bent
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enter
In Enter praten we je bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

CORONAMELDER

Antivirus-app 
tegen corona
Heb je de CoronaMelder-app al geïnstalleerd? 
Als de test in augustus succesvol was en de 
privacy bezwaren zijn opgelost, is de ‘antivirus- 
app’ op 1 september landelijk in gebruik genomen. 
De app moet helpen het aantal besmettingen 
omlaag te brengen. 
Dat werkt zo: zodra twee smartphones met deze 
app bij elkaar in de buurt komen, wisselen ze via 
Bluetooth codes uit. Dit gebeurt anoniem zonder 
dat je er erg in hebt. Blijkt uit een test dat je 
besmet bent met corona, dan vraagt de GGD je 
om andere app-gebruikers via de app te waar-
schuwen. De app stuurt dan de ontvangen codes 
van de afgelopen dagen naar een centrale server. 
Die zorgt ervoor dat de contacten worden inge-
licht, waarna die zich kunnen laten testen. Kijk op 
consumentenbond.nl/coronamelder voor het 
laatste nieuws.

Voor de CoronaMelder-app 
moet altijd Bluetooth aan staan.
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Google weer 
aangeklaagd

En weer wordt Google 
aangeklaagd wegens het 
misleiden van gebruikers. 
Volgens de Australische 

toezichthouder combineert 
Google gegevens van 

verschillende diensten 
zonder daar duidelijk 
toestemming van de 

gebruiker voor te vragen.  

Ziggo GO-app
Met de Ziggo GO-app voor 

Android TV en Apple TV 
kun je tv kijken zonder 
ontvanger van Ziggo. 

Dat is handig, bijvoorbeeld 
voor een tweede tv in huis. 
Wij probeerden de app uit. 
Lees de eerste indruk op 
consumentenbond.nl/

ziggo-go.

Tablets in de lift
Volgens marktonderzoeker 
Canalys is de verkoop van 

tablets in het jaar tot 
1 juli met 26% gestegen. 
De stijging volgt op een 
jarenlange daling en zit 

vooral in het tweede 
kwartaal van dit jaar. Dat 
is de periode waarin veel 
mensen thuis zijn gaan 

werken.

Android-apps in 
Windows 10

Microsoft werkt aan 
een manier om op een 

Windows-computer apps 
te draaien die op een 

Android-telefoon staan. 
Daarvoor is een verbinding 
via de Microsoft-app Jouw 

Telefoon nodig. 

LUSHA 

LinkedIn-nummers te grabbel
Gebruik je LinkedIn? Let dan op. Er is nu 
een browserextensie voor Chrome met de 
naam Lusha waarmee je tegen betaling 
telefoonnummers van LinkedIn-gebruikers 
kunt opvragen. Ook van mensen die hier-
voor geen toestemming hebben gegeven, 
zoals politici. LinkedIn is niet schuldig aan 
het lekken van deze data. Lusha heeft de 
gegevens ingekocht bij het bedrijfje Sim-
pler Apps, een maker van gratis telefoon-
apps. In de privacyver-
klaringen bij die apps 
staat dat Simpler Apps 
gegevens van gebrui-
kers én hun contacten 
doorverkoopt aan 
derden. Zo kan je tele-
foonnummer – dat je 
misschien ook gebruikt 
voor WhatsApp – via 

iemand anders bij Lusha terechtkomen. Dit 
mag niet volgens de AVG. Een bedrijf hoort 
vooraf toestemming te hebben voor hij dat 
soort gegevens mag doorverkopen. Er zijn 
inmiddels Kamervragen gesteld over deze 
handel. Zie ook consumentenbond.nl/
privacyloket voor een uitgebreidere toe-
lichting en hoe je het verspreiden van je 
gelekte privénummer stopt.

GOOGLE

Vraagtekens bij overname Fitbit
Google gaat Fitbit – fabrikant van onder meer sporthorloges – overnemen. De Europese 
Commissie heeft een onderzoek aangekondigd naar de gevolgen. Via de apparaatjes 
verzamelt Fitbit persoonlijke gegevens, zoals over sportprestaties en gezondheid. De EC 
vreest dat Google met die data te veel macht krijgt op de online-advertentiemarkt. 
Google zegt dat het de gegevens niet aan zijn advertentiesysteem zal koppelen, maar 
daar is de Commissie niet gerust op. Begin december moet dit onderzoek zijn afgerond.  

BROWSER-UPDATE

Firefox bederft cookietruc 
Met de nieuwste update van Firefox 
bescherm je je nog beter tegen tracking-
cookies. Firefox saboteert een trucje waar-
mee adverteerders je kunnen volgen via 
‘first party’-cookies. Deze nuttige cookies 
kunnen alleen worden geplaatst door de 

websites die je bezoekt, niet door adver-
teerders. Maar via een ingewikkelde con-
structie konden adverteerders ze toch 
gebruiken om websitebezoekers te volgen. 
Door Firefox te gebruiken worden ook deze 
cookies geweerd.
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ENTER

€ 530.000.000,00

ENORME SCHADE

Telefoonspoofing niet vergoed

KORT

Einde voor 
Toshiba-laptops

Heb je nog een laptop van 
Toshiba? Wees er zuinig 
op, want ze worden niet 

meer gemaakt. De fabrikant 
heeft de laatste aandelen 

verkocht aan Sharp. De 
laptops kregen vorig jaar 

al de naam Dynabook. 
De eerste Toshiba-laptop 

verscheen in 1985.

Ziggo Wifibooster 
C7 lek

Ziggo meldt dat de 
Wifibooster C7 kwetsbaar 

is en raadt aan om het 
wachtwoord te wijzigen. 

De booster is volgens 
Ziggo weer veilig zodra het 
wachtwoord is aangepast.

Webwinkelfraude
De politie heeft in 

augustus bij criminelen 
50.000 inloggegevens 

(inlognaam en wachtwoord) 
gevonden van klanten van 
webwinkels. Het zou gaan 

om Wehkamp en Otto. 
De betrokken personen zijn 
gewaarschuwd. Lees meer 
over identiteitsfraude op 

pagina 29.

Oude Edge  
wordt onveilig

Gebruik je Edge als 
browser? Check dan of je de 
nieuwe versie hebt, die met 
het blauwgroene icoon. De 
oude versie (met als icoon 

een blauwe ‘e’) wordt vanaf 
maart volgend jaar niet 

meer ondersteund en wordt 
dan snel onveilig. 

NO MORE RANSOM

Half miljard euro gered 
No More Ransom meldt een groot succes: in 
de afgelopen 4 jaar hebben wereldwijd 4,2 
miljoen slachtoffers van ransomware geen 
losgeld hoeven betalen. Hierdoor liepen 
cri minelen zo’n €530 miljoen mis. Ransom-
ware is malware die de bestanden op je 
computer of smartphone versleutelt, waarna 
losgeld wordt geëist. Heb je geen back-ups 
van die bestanden, dan ben je ze kwijt of je 

moet de criminelen betalen. Dankzij No More 
Ransom, een internationaal initiatief van 
politie, justitie, Europol en ICT-bedrijven, is er 
sinds 2016 een derde oplossing. Op  
nomoreransom.org staan programmaatjes 
om 140 verschillende besmettingen te ver-
wijderen. Helaas is er nog veel meer malwa-
re waarvoor geen medicijn is. Regelnatig 
back-ups maken blijft de beste manier.

T-MOBILE

Overal in huis wifi
T-Mobile helpt klanten die met de standaardmodem niet overal 
in huis genoeg ‘dekking’ hebben. Zij kunnen een of meer extra 
wifipunten huren als uitbreiding op het abonnement. De wifi-
zenders van T-Mobile werken met de zogeheten mesh-tech-
niek, waarbij de apparaten samenwerken. We hebben het sys-
teem geprobeerd. De wifi-ontvangst gaat er inderdaad sterk op 
vooruit. De zenders kosten €2,50 per maand per wifipunt, de 
eerste maand is gratis. Binnenkort vind je op consumenten-
bond.nl/alles-in-1 een overzicht van de wifi-accessoires van de 
providers. Inclusief onze ervaringen met dit apparaat.

Krijg je een telefoontje van je bank, omdat er gerommeld zou zijn met je bankrekening? 
Grote kans dat het gaat om telefoonspoofing. Bij deze vorm van oplichting weet de dader 

zijn eigen telefoonnummer op het oog te veranderen in dat van de 
bank. De oplichter doet zich voor als medewerker van de fraude afdeling 
en adviseert je dringend al je geld onmiddellijk over te boeken naar een 
‘veilige’ rekening – die van de crimineel. 
Het is maar de vraag of de bank de schade vergoedt. Zo hoefde ABN 
Amro een klant, die bijna €30.000 afhandig werd gemaakt, niet scha-
deloos te stellen. Klachteninstituut Kifid wees de klacht af omdat het 
slachtoffer in één middag zelf al zijn geld had overgemaakt én omdat 
de bank kort daarvoor nog voor deze fraudevorm had gewaarschuwd. 
Banken vragen nooit telefonisch om overboekingen te doen. Hang op 
en bel je bank met een nummer dat je zelf hebt opgezocht. 
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5G

Wachten op snel netwerk
KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo zijn bezig 
hun 5G-netwerk landelijk op te tuigen. Dat 
kan nu ze bij elkaar €1,23 miljard hebben 
be taald om de frequenties te mogen ge-
bruiken. Voorlopig hebben consumenten 
weinig aan 5G. Er zijn nog maar heel weinig 
geschikte telefoons. En zelfs als je al een 
telefoon hebt die ‘5G ready’ is, zul je voor-
lopig nauwelijks van die techniek kunnen 

profiteren. Pas na de tweede frequentie-
veiling, in 2022, zal het netwerk echt super-
snel internet gaan bieden. Bovendien zijn er 
nog geen baanbrekende toepassingen die 
zoveel snelheid nodig hebben. Het is wel 
slim om bij de aanschaf van een nieuw 
toestel te kijken of dat 5G ondersteunt. 
In de volgende Digitaalgids gaan we dieper 
in op de ontwikkelingen.

ONDERDELEN

Meer iPhone-reparateurs
Is je iPhone stuk, dan kun je voor een repa-
ratie vaak alleen terecht bij Apple of bij een 
Apple Authorized Service Provider. Zij zijn 
de enige die met originele onderdelen 
mogen wer ken. Een kapot beeldscherm 
bijvoorbeeld, is niet te vervangen door een 
namaakscherm: de telefoon slikt dat niet. 

Na jarenlange kritiek op dit beleid, gaat 
Apple eindelijk overstag. Voortaan kunnen 
ook onafhankelijke reparateurs met origi-
nele onderdelen gaan werken. De bedrijven 
die in aanmerking komen (Apple stelt 
strenge eisen), mogen alleen iPhones repa-
reren waar geen garantie meer op zit

De CoronaMelder-app is op 
de eerste dag (17 augustus) 431.212 keer

gedownload
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CAMPAGNE

Alles over 
onlinefraude
Onlinefraude kent vele gezichten. Dat is 
de titel van een zomercampagne van de 
Fraudehelpdesk en Autoriteit Financiële 
Markten. De campagne behandelt de 
drie ‘populairste’ fraudevormen via soci-
ale media: nepadvertenties met BN’ers 
(die zogenaamd beleggingen aanprijzen), 
hulpvraagfraude (vooral via WhatsApp) 
en datingfraude. Op fraudehelpdesk.nl 
staan voorbeelden van de oplichtings- 
trucs en korte video’s, en lees je wat je 
kunt doen als je toch gedupeerd wordt.

DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Hoofdstuk gratis
Hoe gaan internetcriminelen te werk 
en hoe blijf je ze een stapje voor? 
Daarover gaat ons nieuwe boek 
 ‘Voorkom online oplichting’. Speciaal 
voor de lezers van de nieuwsbrief 
geven we het eerste hoofdstuk weg. 
Verder in deze nieuwsbrief:
• Vind de beste software
• Vertalen als een professional
• Lees e-books op de pc
• Actie tegen nepadvertenties
• WhatsApp-fraude in beeld
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl. 
Ontvang hem voortaan maandelijks in 
je mailbox: meld je aan op  
digitaalgids.nl/nieuwsbrief.




