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Inhoud
 ARTIKELEN  VAN DE REDACTIE 

In de kou
2020 was voor veel mensen al een 
naar jaar, voor een kleine groep was 
het extra zuur. Hun trouwe bank ING 
liet ze keihard vallen nadat ze voor 
veel geld opgelicht waren via bank-
spoofing – één van de sluwste oplich-
tingstrucs die ik ken. 

Ze werden gebeld, zogenaamd door 
de bank, en met het nummer van de 
bank in de display. Vaak wisten de 
criminelen zelfs hun saldo. Zo mani-
puleerden ze hun slachtoffers om hun 
spaargeld zogenaamd veilig te stellen.

Maar wat zegt ING? Eigen schuld, 
dikke bult. Je hebt zelf het geld over-
gemaakt. We schreven er al over in 
mei. Veel slachtoffers waren al decen-
nia trouwe klant. 

ING blijft zich bikkelhard opstellen. 
Ook na druk van Kassa en Radar, ook 
na ons aandringen. ING is niet de eni-
ge bank die weigert de schade te 
compenseren. Maar ING is wel de 
bank die zich het hardst opstelt en de 
meeste slachtoffers heeft. Je laat je 
klanten toch niet zo in de kou staan?

Op de valreep van het nieuwe jaar 
gaan de banken nu tóch overstag. Dat 
is ontzettend goed nieuws voor de 
honderden slachtoffers. Maar pas 
nadat de politiek de duimschroeven 
aandraaide. Wij blijven er bovenop 
zitten tot de slachtoffers zijn vergoed. 

Inmiddels zijn criminelen alweer een 
stap verder: ze blijven toeslaan als ze 
eenmaal beet hebben. Lees er alles 
over op pagina 10. 

Ik wens u een mooi en veilig 2021.

15  
Windows-geheimen

Windows zit vol verborgen 
slimmigheidjes die maar weinig 
mensen kennen. Wij zetten de 
handigste ‘geheime’ functies op een rij.

26  
Printen via wifi

Bijna elke printer heeft wifi, zodat je 
draadloos kunt afdrukken vanaf pc, 
tablet en mobiel. Maar hoe doe je dat? 
Dit artikel wijst de weg en helpt als er 
verbindingsproblemen zijn. 

10  
Dubbel gepakt

’s Middags opgelicht via WhatsApp en 
’s avonds nog een keer via een ‘belletje 
van de bank’. Het komt steeds vaker 
voor dat fraudeurs kort achter elkaar 
toeslaan. Wij doen de nieuwste trucs 
uit de doeken.

40  
Weg bij je provider?

Slapende klanten zijn ideaal voor 
internetproviders. Maar slapen is niet 
goed voor je portemonnee. Check 
met ons stappenplan of je beter kunt 
overstappen.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur
vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen

https://twitter.com/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.

Meer Digitaalgids:   
 Gratis nieuwsbrief

schrijf je in op  
www.digitaalgids.nl 

 Phishingchecker 
stuur ons je verdachte mail  
...en nog veel meer  
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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  
Alles over eSIM

Steeds meer smartphones hebben 
een eSIM, een ingebakken simkaart. 
Wat heb je eraan en welke telefoons 
en providers ondersteunen het?

29 Dossier
Smartphonetips

Met de tips uit dit dossier 
gebruik je je telefoon nog 
slimmer.

30 Zo stel je hem goed in
33 Dagelijkse handigheidjes
36  Inrichten naar eigen 

smaak

24  
FreeCommander

Als je FreeCommander eenmaal 
gebruikt, wil je niet meer terug naar 
de Windows Verkenner. Een eerste 
kennismaking met deze alleskunner.

38  
MacOS Big Sur

MacOS heeft een grote upgrade 
gekregen, waardoor het meer is 
gaan lijken op iOS. De belangrijkste 
wijzigingen toegelicht.

https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids/digitaalgids-uitgelicht
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enter
In Enter praten we je bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

CYBERHULPLIJN

Eerste hulp bij computerhacks 
Is je computer gehackt of heb je geklikt op een link in een  
phishingmail? Dan kun je best wat hulp gebruiken. Sinds kort is 
er de Cyberhulplijn van de Consumentenbond, waar een expert 
klaar zit om je advies te geven. Hoe werkt het? Je belt het 
nummer (070) 513 05 04. De eerste 5 minuten van het gesprek 
zijn gratis, daarna betaal je €1,20 per minuut (€1,49 voor 
niet-leden). 
De experts van de Cyberhulplijn geven advies bij hacks, malwa-
re en andere computerproblemen en kijken zo nodig op afstand 
mee. Ook als je twijfelt of je gehackt bent, kun je contact opne-

men. Heb je op een foute link geklikt? De medewerker schoont 
je e-mailbox op en controleert je apparaat op achtergebleven 
virussen. Ben je slachtoffer van telefonische of online-oplich-
ting? De expert helpt de schade te beperken en je computer op 
te schonen. Bij een virusbesmetting lost hij de besmetting op 
en zet hij de back-up terug. Heb je een twijfelachtig berichtje 
ontvangen of wordt je account misbruikt om berichten te ver-
sturen? Dan kun je rekenen op advies of hulp om je account 
terug te krijgen. Kijk voor meer informatie op  
consumentenbond.nl/cyberhulplijn. 

Slachtoffer van 
internetcriminaliteit? 
De Cyberhulplijn helpt 

je uit de brand

https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/cyberhulplijn
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KORT

Eerste 
indruk NS stapt in 

deelauto’s
De NS kijkt verder dan 

het station. Via de 
experimenteer-app NS 

Lab kun je nu op proef een 
elektrische deelauto of 

deelscooter huren. Iedereen 
kan de app (iOS en Android)
downloaden en gebruiken.

iPhone 11- 
scherm kapot?

Apple is een 
reparatieprogramma 
gestart voor kapotte 

iPhone 11-schermen. De 
service geldt uitsluitend 
voor iPhone 11’s die zijn 

gekocht tussen november 
2019 en mei 2020. Heb 
je problemen? Ga naar 

een Apple-reparateur of 
-winkel.

Welke gegevens  
vragen apps?

Apple gaat in zijn App 
Store vermelden welke 
persoonlijke gegevens 
apps gebruiken. Apple 

komt hiermee tegemoet 
aan de oproep van 
27 internationale 

toezichthouders, waaronder 
‘onze’ ACM.

Hulp voor 
digibeten

Er is nu een gratis hulplijn 
(DigiHulplijn, 0800 1508) 
voor mensen die online de 
weg niet kunnen vinden. 

dedigihulplijn.nl

ACTION

Beveiligd voor 
een prikkie
Wat mag je verwachten van een beveili-
gingscamera bij de Action van €25? 
Rommel is het geenszins. De camera van 
het merk LSC doet wat hij moet doen. Als 
de camera een beweging waarneemt, 
stuurt hij een seintje naar je telefoon. Je 
moet dan het livebeeld checken om te zien 
wat er aan de hand is. Handig is dat de 
camera bij beweging zelf slimme lampen 
kan inschakelen, mits die van hetzelfde 
merk zijn. De beeld- en geluidskwaliteit is 
matig, maar de kijkhoek is meer dan 100°, 

dus de camera ‘vangt’ veel beeld. Voor die 
€25 en €30 (model voor buiten) is de 
camera geen slechte deal. 
Maar hoe zit het met je privacy? De 
camera werkt met de software en de 
clouddienst van het Chinese bedrijf Tuya, 
dat kan volgen wat de gebruikers doen. 
De privacyverklaring stelt dat je rechten 
worden gerespecteerd, maar ook dat de 
Chinese wet wordt gevolgd. Dat geeft 
geen veilig gevoel. consumentenbond.nl/
review-actioncamera.

WINDOWS 10

Windows-update weinig nieuws
De ‘oktober-update’ van Windows 10 – hij wordt nu onder de gebruikers verspreid – 
brengt weinig groot nieuws. De Edge-browser is wel totaal vernieuwd en het Startmenu 
is opgefrist: de meeste tegels hebben nu dezelfde achtergrondkleur. Belangrijker zijn de 
onzichtbare verbeteringen. Zo zijn foutjes opgelost, waardoor Windows stabieler is 
geworden. Heb je de update al? Check het zo: klik op de  en typ winver. Klik op het 
zoekresultaat. Staat daar ‘Versie 20H2’, dan heb je de laatste update al binnen. Nog niet? 
Hij wordt vanzelf aangeboden, maar installeren is niet verplicht. Zie ook het artikel op 
pagina 24 van de vorige Digitaalgids.

BITS OF FREEDOM

Fix je privacy
Bits of Freedom strijdt al jaren voor een 
betere bescherming van onze onlinepriva-
cy. Je kunt er ook zelf veel aan doen. 
Daarom heeft de organisatie de website 
fixjeprivacy.nl opgezet. Hier vind je veel 
praktische adviezen en stappenplannen, 

handig ingedeeld in thema’s als veilig 
mailen en chatten, digitaal werken, sociale 
media en je telefoon. Als je een stappen-
plan volgt, verbeter je de privacyinstellin-
gen van je computer of smartphone. Zo 
heb je snel je privacy gefixt. 

https://www.consumentenbond.nl/beveiligingscamera/beveiligingscamera-van-de-action
https://www.fixjeprivacy.nl/
https://dedigihulplijn.nl/
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ENTER

TestIPHONE 12

Nieuwe iPhone is 
top, ook qua prijs
Apple heeft met de iPhone 12 een nieuw topmodel, voor 
een nieuwe topprijs. Het goedkoopste model kost €890,  
€100 meer dan het toestel van vorig jaar. Maar dan heb 
je ook wat. Je krijgt een aantal echte vernieuwingen, 
waaronder 5G, een prachtig oled-scherm en topcame-
ra’s. Minpunt: een oplader ontbreekt. De reden is dat 
Apple ook de MagSafe (€45) wil verkopen, een aanslui-
ting die je met een magneet aan de achterkant vastklikt, 
waarna je draadloos kunt opladen. Uit onze test blijkt dat 
het een heel goede en fijne smartphone is (Testoordeel 
7,7). De iPhone 12 komt in vier uitvoeringen: de ‘normale’, 
de mini, de Pro en de Pro Max (Beste uit de Test). Lees 
onze test op consumentenbond.nl/iphone12.

WIFI 6

Wifi wordt sneller en beter
KPN biedt nieuwe klanten een router aan 
met wifi 6. Ook veel routers, smartphones 
en laptops ondersteunen het. Maar wat is 
het? Wifi 6 is een oplossing voor wie thuis 
merkt dat de wifi tekortschiet. De nieuwe 

standaard (ook 802.11ax genoemd) zorgt 
voor meer snelheid en capaciteit. Dat 
laatste komt van pas in een ‘smart home’, 
waar ook camera’s, een thermostaat en 
deurbel verbonden zijn. 

KORT

Adres oplichter 
openbaar

Banken gaan vanaf januari 
2021 de naam en het adres 
van oplichters doorgeven 
aan slachtoffers die geld 
hebben overgeboekt en 

aangifte hebben gedaan. 
Dat gebeurt pas na drie 

weken om de oplichters de 
tijd te geven het geld terug 

te storten. 

Google schrapt 
advertenties 

Naar aanleiding van ons 
onderzoek in de vorige 

Digitaalgids heeft Google 
nu álle advertenties van 

bemiddelingsloketten in de 
ban gedaan. Als je googelt 
op ‘toeslag aanvragen’, zie 
je geen advertenties meer 
van  bemiddelingsbureaus 
die dat tegen betaling voor 

je willen doen. 
 

Corona-app ook 
voor iPhone 5s en 6

Apple heeft een update 
uitgebracht voor iOS 12 

 waardoor je de 
Coronamelder-app ook kunt 
gebruiken op de iPhone 5s 
en 6. Aanvankelijk werkte 
de app alleen op nieuwere 

iPhones. 

Maatregelen tegen 
spoofing

Staatssecretaris Keijzer 
(Economische Zaken) heeft 
maatregelen aangekondigd 

tegen telefoonspoofing 
en sms-phishing. Zie het 

artikel op pagina 10.

OPLICHTING

Datingfraude verdubbeld
De schade door datingfraude is in 2020 
enorm toegenomen. Uit meldingen bij de 
Fraudehelpdesk blijkt dat slachtoffers 
gemiddeld €17.000 verliezen – twee keer 
zo veel als in 2019. Bij datingfraude neemt 
een oplichter de identiteit van een ‘ideale 
partner’ aan om nietsvermoedende online- 
daters op te lichten. Vroeg of laat heeft de 
datingpartner dringend geld nodig. Het 
slachtoffer blijft achter met grote emotio-
nele schade. De Fraudehelpdesk ontvangt 

jaarlijks honderden meldingen van slacht-
offers. De toename was reden voor het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid om een campagne te starten 
met de titel ‘Verliefd op de persoon? Of op 
het profiel?’. Zie hetccv.nl/dating. In de 
Digitaalgids van mei 2019 schreven we 
uitgebreid over datingfraude. Het artikel 
(pdf, voor abonnees) staat in ons online- 
archief: consumentenbond.nl/ 
archiefdatingfraude.

Test

https://www.consumentenbond.nl/smartphone/apple-iphone-12
https://hetccv.nl/onderwerpen/datingfraude/
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/digitaalgids/2019/nummer-3---mei/dg201905p10-datingfraude.pdf
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KORT

RIGHT TO REPAIR

Europa wil recht op reparatie
Smartphones en andere elektronica 
moeten langer gerepareerd kunnen 
worden, vindt het Europees Parlement. Het 
EP wil dat de Europese Commissie wettelijk 
regelt dat het makkelijker en goedkoper 
wordt om apparaten te repareren. Voor zo’n 
‘recht op reparatie’ moeten fabrikanten 

worden gedwongen hun producten beter 
repareerbaar te maken. Ook moeten ze 
gaan aangeven hoelang hun producten 
meegaan. Het EP wil dat bijvoorbeeld een 
smartphone ook na de fabrieksgarantie nog 
te repareren is, en dus moeten er reserve-
onderdelen beschikbaar zijn.

FOTO’S

Google beperkt opslag
Vanaf 1 juni kun je niet meer onbeperkt 
foto’s en video’s gratis opslaan in Google. 
Elk account heeft 15 GB gratis opslag-
ruimte, die behalve voor (back-ups van) 
foto’s en video’s ook wordt gebruikt voor 
Gmail en Google Drive. Nu tellen gecom-
primeerde foto’s en video’s (van verlaag-
de kwaliteit) nog niet mee voor die limiet 
van 15 GB, maar vanaf 1 juni wel. Over-

schrijd je je opslagquotum na die datum, 
dan kun je geen bestanden meer opslaan 
of back-uppen en mogelijk geen mail 
meer ontvangen en versturen. Doe je 2 
jaar niets aan deze situatie, dan zal 
Google bestanden gaan verwijderen. 
Lees hoe het precies zit op de site van 
Google: tinyurl.com/google-opslag.

is het meestgebruikte 
wachtwoord van het jaar 2020123456BR
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ONVEILIG

Flash Player 
stopt nu echt
De Adobe Flash Player is nu definitief 
onveilig: sinds 1 januari repareert Adobe 
geen kwetsbaarheden meer en biedt 
hem niet meer ter download aan. Heb je 
nog steeds Flash Player op je computer? 
Verwijder het dan zo snel mogelijk. Het 
hulpprogrammaatje van Adobe is zo 
kwetsbaar voor hacks, dat het een groot 
risico vormt voor de veiligheid van je 
computer.  Flash is opgevolgd door 
betere technieken. Toch zijn er nog 
steeds verouderde websites en online-
spelletjes die het gebruiken voor anima-
ties. Weet je niet zeker of het nog op je 
computer geïnstalleerd is? Klik op de 
Startknop > Instellingen > Apps. Hier 
kun je het verwijderen. 

DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Herken de 
nepwebshops
Op zoek naar een kostbaar apparaat? 
Pas op voor nepshops. Internetcrimi-
nelen proberen je met professioneel 
ogende webshops op te lichten. 
Herken de neppers.
• Pdf’s bewerk je prima online 
• De beste gratis software bij elkaar
• Hoe wis ik mijn laptop?
• Compensatie na bankspoofing
• Een beveiligingscamera voor €25?
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl 
of ontvang hem voortaan maande-
lijks in je mailbox: meld je aan op 
digitaalgids.nl/nieuwsbrief.

https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids/nieuwsbrief-digitaalgids
https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids/digitaalgids-uitgelicht
https://support.google.com/photos/answer/9312312?hl=nl



