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Gewetenloos
Bij onlinefraude denk je al snel aan
WhatsApp-fraude (‘mam, ik heb een
nieuw nummer’). Of aan de Microsoft-
bellers. Daar hebben we bijna allemaal
wel een keer mee te maken gehad. Maar
de fraudevorm die de grootste ravage
aanricht is relatief onbekend: beleggings
fraude. Denk aan de nepadvertentie
waarin Jort Kelder vertelt hoe je snel geld
verdient. Maar er zijn meer varianten.
Er vallen gelukkig relatief weinig
slachtoffers, maar wie erin trapt, wordt
compleet uitgekleed. De gemiddelde
schade is – hou je vast – €36.000. De
schaamte daarna is vaak verpletterend.
De gedupeerden lopen er bepaald niet
mee te koop. Gelukkig wilde Suzan (anoniem) haar verhaal met ons delen. Dan
hoor je hoe geraffineerd de oplichters te
werk gaan. Hoeveel tijd ze in je investeren, hoe professioneel en meelevend ze
overkomen. Hoe ze je langzaam verder
naar binnen hengelen. Eerst met kleine
bedragen, waarop je dan zogenaamd
steeds winst maakt. En hoe ze je dan
gewetenloos kaalplukken. Denk dus niet
te snel: dat zal mij nooit overkomen. Het
hele verhaal lees je op pagina 10.
Iets heel anders. Valt er iets op aan
dit blad? We hebben de Digitaalgids in een nieuwe jas gestoken,
meer in lijn met onze huisstijl. En
frisser, vinden we zelf. Maar wat
vindt u? Laat het ons vooral
weten.

Vincent van Amerongen
Hoofdredacteur
vvanamerongen@
consumentenbond.nl
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30 Het belang van updaten
32 Hou je computer veilig
36 Smartphone up-to-date

Nooit gewisseld van virusscanner?
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Software installeren op de Mac is
niet heel ingewikkeld, maar let wel
op dat je het veilig doet.
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Ziggo stopt met analoge radio via
de kabel. Hoe luister je digitale radio
thuis? Drie opties vergeleken.

Onafhankelijk
en advertentievrij
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.
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Enter
Nieuwe producten en ontwikkelingen

80% ongeschikt

Windows 11 op weinig pc’s
Zeker driekwart van de Windows-computers is niet
geschikt voor Windows 11. Dit blijkt uit een steekproef
onder de lezers van onze nieuwbrieven. Medio oktober hadden ruim 600 mensen de poll op onze website
ingevuld. Bij vier op de vijf bleek dat hun computer
niet aan de strenge eisen voor de upgrade voldoet.
Meestal vindt Microsoft de processor te oud voor de
overstap. Soms voldoet (ook) de beveiligingschip niet
aan de eisen.
Check je computer met de PC Health Check van
Microsoft (microsoft.com/windows/windows-11). De
meeste computers die ongeschikt zijn, zijn vier jaar of
ouder. Toch dreigen er ook jongere apparaten buiten
de boot te vallen. ‘Mijn Surface Pro is twee jaar oud
en nu al door zijn processor niet meer geschikt voor
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Windows 11’, schrijft Giel Beks op het forum. Microsoft
stelt als eis dat de processor veilig genoeg is. Alleen
de processoren die bestand zijn tegen hackaanvallen,
komen door de check van Microsoft. Het is maar de
vraag of Microsoft zijn eisen zal afzwakken.
Is een computer niet geschikt, dan kun je Windows 11
handmatig alsnog installeren. Dat is wel omslachtig
en bovendien zal Microsoft dan mogelijk geen ondersteuning meer bieden.
Gelukkig hoef je niet meteen een nieuwe pc te kopen.
Microsoft blijft Windows 10 nog vier jaar ondersteunen. De oudste computers met Windows 10 zijn
dan zo’n zes tot acht jaar oud. Lees er meer over op
pagina 17 en op ons forum: consumentenbond.nl/
windows11-geschikt.
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KORT
Concurrentie

Wachtwoord niet
meer verplicht

Netflix duurder
Tv-series en films kijken bij Netflix wordt
fors duurder. Het Standaard-abonnement
met hd-beeldkwaliteit wordt €1 duurder
(€11,99 per maand) en het Premium- abonnement zelfs €2 (€15,99, ultra-hd). Alleen
Het Basic-abonnement ontspringt de dans
(blijft €7,99). Volgens Netflix stijgen de prijzen omdat het moet investeren in nieuwe
films en series.
De concurrentie met scherp geprijsde diensten als Videoland, Disney+, Apple TV+ en

Amazon Prime Video is groot. Deze kosten
€10 of minder per maand. Volgend jaar
komt daar de streamingdienst HBO Max bij.
De prijsverhoging geldt al meteen voor
nieuwe klanten. Bestaande abonnees gaan
de komende maanden meer betalen.
Uit een enquête van marktonderzoeker
Telecompaper blijkt dat 24% van de huishoudens meer dan één streamingdienst
afneemt. Dat is 5% meer dan een jaar
geleden.

Europa

Eén oplader voor alles
Er moet een standaardlader komen voor
alle elektronica die in de EU wordt verkocht.
Die wens bestaat al heel lang, maar nu
heeft de Europese Commissie hiervoor een
wetsvoorstel ingediend. Telefoons, tablets,
koptelefoons en andere apparaten krijgen
een usb-c-ingang om op te laden. Zo hoef
je niet meer bij elk apparaat een nieuwe
lader te kopen. Dat is duurzamer, veiliger

en gebruiksvriendelijker. Androidtoestellen
voldoen meestal al aan die eis. De apparatuur van Apple heeft met Lightning nog
steeds een eigen laadmethode. Het zal
tot zeker 2024 duren voordat de nieuwe
standaard is ingevoerd. Opmerkelijk is dat
draadloos opladen niet is meegenomen in
het wetsvoorstel. De Consumentenbond
pleit al jaren voor een universele oplader.

Opmerkelijk

Bankoverval met namaakstem
Bankrovers hebben door de stem van een
bankdirecteur na te maken €30 miljoen
kunnen buitmaken. Dat gebeurde vorig
jaar al in de Verenigde Arabische Emiraten,
maar werd pas onlangs bekend tijdens
een rechtszaak. De boeven gebruikten

kunstmatige intelligentie om de medewerkers ervan te overtuigen het grote bedrag
over te boeken. Geen ‘deep fake’ met een
gemanipuleerde video dus, maar ‘deep
voice’. De ‘kraak’ was goed voorbereid
door onder andere een nepadvocaat.

Bij Microsoft heb je sinds kort
geen wachtwoord meer nodig. Inloggen op het account
voor bijvoorbeeld Outlook en
OneDrive kan voortaan ook
via gezichtsherkenning of een
app op de telefoon.

Vaker brand door
opladers
Het aantal woningbranden
door oververhitte opladers
stijgt weer na een jarenlange
daling. In 2020 ontvingen
verzekeraars 66.657 claims
tegen 64.879 in 2019. De
stijging komt vermoedelijk
doordat er meer is thuisgewerkt. Gemiddeld bedroeg de
schade €3376.

Android 12 is uit
Er is een nieuwe versie van
Android verschenen. De
Pixel-telefoons van Google
krijgen versie 12 als eerste, de
smartphones van de andere
fabrikanten volgen later.
De belangrijkste verbetering
is dat de privacyinstellingen
overzichtelijker zijn
geworden.
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Geprobeerd

Google deurbel vernuftig
Google heeft een nieuwe slimme deurbel met camera, de Nest
Doorbell (batterij). Hiermee kun je via je telefoon praten met iemand
die voor de deur staat. Je hebt meteen ook een bewakingscamera
in huis: hij kan waarschuwen als hij beweging detecteert. Wij
hebben de Doorbell geprobeerd. Het is met €200 geen goedkoop
apparaatje, maar het is wel een goed product. De toevoeging
'batterij' geeft het verschil aan met de Nest Hello-deurbel uit 2018,
die nu 'Nest Doorbell (netvoeding)' heet. Ook de batterijversie kun
je aansluiten op netvoeding. Je kunt tot 3 uur video gratis bewaren
in de cloud van Google. Valt de internetverbinding weg, dan kan hij
nog een uur opnemen in het interne geheugen. Geluidsdetectie zit
er niet meer op. consumentenbond.nl/nestdoorbell-batterij.

Radio van Ziggo
langer analoog
Ziggo stopt met het door
geven van analoge radio,
maar de overstap op digitaal
gaat langzamer dan gepland.
De provider heeft te weinig
digitale radio-ontvangers
om al haar klanten te kunnen
voorzien. Zie het artikel op
pagina 40.

Live-ondertiteling
op YouTube
Alle video’s op YouTube,
ook livestreams, kun je laten
ondertitelen. De tekst wordt
automatisch live gegenereerd, maar dat kan nu alleen
nog in het Engels. Binnenkort
voegt YouTube onder andere
Nederlands toe als
standaardtaal.

Wordt Google
groener?
Ook Google wil graag een
‘groen’ imago. Het bedrijf
gaat gebruikers van de zoekmachine richting duurzamere
keuzes sturen. Wil je bijvoorbeeld een vlucht boeken via
Google Flights, dan staat erbij
wat die aan CO2-uitstoot veroorzaakt. Zoek je een wasmachine, dan plaatst Google de
zuinigste modellen bovenaan.
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Privacy

Android volgt je
De apps op Android-telefoons verzamelen
veel data van gebruikers – dat weten we al
heel lang. Uit onderzoek door de universiteit van Edinburgh blijkt dat Android dit
zelf ook doet. Het gaat hier specifiek om de
Android-versies op Samsung-, Huawei- en
Xiaomi-smartphones. Volgens de onderzoekers stuurt Android opvallend veel en
gedetailleerde gegevens over je telefoon,

de geïnstalleerde
apps en hoe je die
gebruikt naar Google,
Microsoft, Facebook
en LinkedIn. De dataverzameling gebeurt via
apps die door de fabrikant
zijn voorgeïnstalleerd en die je niet kunt
verwijderen of uitschakelen.

Smartphones

Duitsland wil 7 jaar updates
De Duitse regering wil dat smartphonefabrikanten worden
verplicht hun toestellen zeven
jaar lang te voorzien van veiligheidsupdates. Dit willen de
Duitsers bereiken via de Europese
Unie. De Europese Commissie
werkt al aan een uitbreiding van
de updatetermijn, maar zet in
op een verplichting van vijf jaar.

Fabrikanten vinden drie jaar
verplichte veiligheidsupdates nu
vaak al genoeg. Er zit wel enige
beweging in: Samsung geeft sinds
kort op nieuwe Galaxy-toestellen
een updategarantie van vier jaar.
De Consumentenbond heeft
jarenlang gestreden voor langere
updates. In 2016 verloren wij een
rechtszaak tegen Samsung.
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Blijf veilig online

Uitslag puzzel
Het oplossen van de jubileumpuzzel in het
vorige nummer vereiste enige computerkennis en/of veel gepuzzel en doorzettingsvermogen. Ruim 500 lezers namen de
uitdaging aan en stuurden hun oplossing
in. Die was vrijwel altijd goed: Blijf veilig
online. De tien winnaars hebben hun prijs
al ontvangen. De eerste prijs, een laptop
ter waarde van €549, ging naar de heer
H. Hoekstra in Winterswijk.

Tv-prijzen te hoog

Boete voor
Samsung
De Autoriteit Consument & Markt (ACM)
heeft Samsung een boete gegeven van
bijna €40 miljoen, omdat de Koreaanse
elektronicagigant jarenlang de prijzen voor
tv’s kunstmatig hoog hield.
De marktwaakhond legde de hand op communicatie tussen Samsung en zeven grote
Nederlandse tv-verkopers. Daaruit bleek
dat Samsung van 2013 tot en met 2018
winkelketens onder druk zette, als ze vond
dat de winkels televisies te snel in prijs
lieten zakken. De tv-fabrikant hield met
speciale software alle prijzen in de gaten
van webwinkels en prijsvergelijkers. Zo ontstond een klimaat waarin verkopers werden
ontmoedigd de prijs te laten zakken.
Afspraken maken over prijzen is in Nederland verboden. Winkeliers moeten in staat
zijn hun prijzen zelf te bepalen. Door de
zachte dwang van Samsung hebben klanten jarenlang te veel betaald.
Wij onderzoeken nu de mogelijkheid om
namens gedupeerde consumenten het te
veel betaalde geld terug te vorderen.

Prijzen 2022
Een abonnement op de Digitaalgids
is volgend jaar een euro duurder.
Leden van de Consumentenbond
betalen in 2022 €38 en niet-leden
€42.
Lees je de Digitaalgids digitaal, dan
ontvang je 20% korting.

Datalekt.nl

Datalekken
in kaart
Waar in Nederland vinden de datalekken plaats? Je kunt het snel zien
op datelekt.nl. Hier staan honderden
organisaties op een kaart afgebeeld
die sinds 2016 te maken kregen met
onder meer datalekken en gijzelsoftware-aanvallen. Het gaat om alle
incidenten die sinds 2016 het nieuws
haalden. Per incident is er een korte
beschrijving van de oorzaak en de
gevolgen, voor zover bekend.
Het is de bedoeling van de makers
om Nederland wakker schudden. Ze
willen dat organisaties meer aandacht schenken aan beveiliging en
dat consumenten zich meer bewust
worden van de risico’s. Dat moet leiden tot bijvoorbeeld het gebruiken
van veilige wachtwoorden. Datalekt.
nl is gemaakt door beveiligingsbedrijf MITE3 Cybersecurity en onderzoeksjournaliste Maria Genova.

DIGITAALGIDS NIEUWSBRIEF

Is je pc geschikt 
voor Windows 11?
Windows 11 is uit, maar is je pc of
laptop geschikt? Dat kun je snel testen
met de PC Health Check van Microsoft. Honderden lezers deden de test
en meldden de uitslag op ons forum.
Weet wat bedrijven over je weten
Hoe gaan apps om met je
privacy?
Beleggingsfraude groeit
Hoe goed is de iPhone 13?
Lees het op digitaalgids.nl of ontvang onze nieuwsbrief maandelijks
in je mailbox. Meld je aan op:
digitaalgids.nl/nieuwsbrief

70%

van de Nederlanders die te maken krijgen
met cybercrime doet daarvan geen aangifte
BRON: I&O RESEARCH
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