
2 DIGITAALGIDS - maart/april 2022

INHOUD

Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Eindelijk is het zover: een toezichthouder 
die stevig optreedt tegen foute cookie-
schermen. Vage schermen waarmee je 
met één klik toestemming geeft om je te 
laten volgen, waarna je gegevens belan-
den bij duizenden onbekende reclamebe-
drijven. Die schermpjes zien er zelden uit 
zoals het hoort: naast de OK-knop een 
even grote ‘niet OK’-knop – en openheid 
van zaken over waar je nu eigenlijk toe-
stemming voor geeft. 

in dit geval is het niet zomaar een 
besluit. Het advertentiesysteem dat nu 
verboden is (iaB), wordt gebruikt door 
liefst 80% van alle websites en apps. in 
Nederland zien we het bij onder andere 
nu.nl, Volkskrant, aD, NrC, rtl en tele-
graaf. Die blijven niet buiten schot, want 
het besluit is van kracht in heel Europa, 
dus ook in Nederland. 

Daar zijn we blij mee, en hopelijk heeft 
het effect. maar we kennen onze pappen-
heimers en weten uit ervaring dat adver-
teerders steeds weer de grenzen opzoe-
ken. peter Kulche heeft uitgezocht welke 
nieuwe trucs er worden ingezet waarmee 
je toch gevolgd kunt worden, ook als je 
een adblocker gebruikt of op ‘nee’ hebt 
geklikt. lees zijn artikel op pagina 10.

Er komt wel nieuwe Europese 
wetgeving aan, maar die gaat niet 
zo ver als we wilden: commer-
cieel volgen blijft toegestaan. 
tot die tijd moeten we ons 
wapenen met Firefox en 
adblockers.
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Artikelen

10  Geniepig gevolgd
De nieuwste trucs van adverteer-
ders om je online te volgen, nu 
cookies vaker geblokkeerd worden.

14  Is mijn pc besmet?
Je pc wordt trager, je ziet vreemde 
pop-ups. is de pc soms besmet met 
een virus? Doe de check.

18  Smartphone-updates
Hoelang krijgt mijn smartphone nog 
updates en acht andere vragen over 
updates voor je mobiel.

24  Toetsenbordtrucs
moeite met sneltoetsen en het tik-
ken van accenten? met deze tips is 
dat geen probleem meer.

26  Windows 11 instellen
Heb je net de overstap gemaakt 
naar Windows 11? Stel het systeem 
meteen in naar je eigen voorkeur.

38  Vind je Mac of iPhone
Stel je apparaat goed in, zodat je 
deze makkelijk terugvindt als hij 
zoekraakt of gestolen wordt.

40  De juiste laptop
8 of 16 GB, Celeron of i5, Chrome-
book of Windows? met onze keuze-
hulp kies je de laptop die bij je past.

14 Besmet of niet?

 Lees de Digitaalgids ook online
via consumentenbond.nl/cb-reader

Digitale 
erfenis
Wat gebeurt er met je data 
als je er zelf niet meer bent? 
Veel hangt af van hoe je het 
zelf hebt achtergelaten – 
wettelijk houvast is er niet.

30 Data na je dood
33 tips voor nabestaanden
36 Dit kun je zelf instellen

Onafhankelijk 
en advertentievrij

Wij zijn er voor consumenten. 
En we zijn ván consumenten. 

Samen maken we kiezen 
makkelijker, kopen veiliger 

en markten eerlijker. We be-
waken bij alles wat we doen 

onze objectiviteit en onafhan-
kelijkheid. We laten ons niet 

beïnvloeden door politieke en 
commerciële belangen. Het 
belang van de consument 

staat bij ons voorop.

26 Windows 11 instellen

40 Kies de juiste laptop
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Enter
Nieuwe producten en ontwikkelingen

Wachten op Android-apps

Eerste update 
voor Windows 11

De eerste grote update voor Windows 11 is 
een feit. De update wordt sinds eind februari 
aan alle Windows 11-gebruikers aangebo-
den. Voor Nederlandse gebruikers zijn de 
verbeteringen echter beperkt. De Taakbalk 
onderaan het scherm heeft nieuwe functies 
gekregen voor videogesprekken met Teams. 
Zo wordt het makkelijker om in een 'call' het 
geluid te dempen en het scherm te delen. 

Windows 11 toont voortaan het weerbericht 
in de Taakbalk. Tot slot zijn de oude bekende 
apps Notepad en Media Player vernieuwd. 
Microsoft kondigde vorig jaar ook aan dat je 
in Windows Android-apps uit de Amazon 
AppStore kon draaien. Dat kan met deze 
‘Februari-update’ alleen nog in de VS. De 
rest van de wereld zal moet wachten op een 
volgende update. 
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Europa

Nieuwe regels voor techreuzen
Er komt nieuwe Europese wetgeving voor 
techbedrijven als Facebook, Amazon en 
Google. Het gaat om de Digital Services 
Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). 
Die wetten moeten de positie van internet-
gebruikers gaan verbeteren. 
De DSA regelt dat bedrijven verantwoord 
omgaan met internetgebruikers. Zo moe-
ten de bedrijven nepnieuws en racistische 

uitingen verwijderen als ze er weet van 
hebben. Ook moeten ze transparant zijn 
over hoe ze gebruikers online volgen en 
over de adverteerders. De DMA gaat over 
eerlijke concurrentie. Die moet de macht 
van de grote bedrijven inperken. De 
EU-ministers en het Europese parlement 
zijn al akkoord, zodat de wetten waar-
schijnlijk over 1 à 2 jaar kunnen ingaan. 

Apple mag apps  
niet dwingen

Apple mag aanbieders van 
datingapps niet dwingen om 
alleen Apples eigen betaal-
systeem te gebruiken. Dat 

heeft de ACM, die spreekt van 
onredelijke voorwaarden, 
besloten. Betalen via een 
ander systeem moet dus 

mogelijk zijn.

Devolo  
in de problemen

Fabrikant Devolo heeft finan-
ciële problemen. Het merk is 

bekend van de powerline- 
adapters, waarmee je thuis 
via de stopcontacten een 
netwerk kunt aanleggen. 
Volgens Devolo vielen de 
verkopen vorig jaar door 
coronamaat regelen erg 

tegen.

Mondkap-update 
voor iOS

Net nu mondkapjes nergens 
meer verplicht zijn, komt 

Apple binnenkort met een 
nieuwe versie van iOS (15.4) 
met FaceID die geschikt is 

voor dragers van een masker-
tje. Ook komen er naar ver-

wachting een nieuwe iPhone 
SE en iPad Air.

Advertenties

Nog steeds foute klussers op Google
Google staat nog steeds vol met adverten-
ties van spoedservices die beloven je te 
helpen als je toilet verstopt of je sleutel 
zoek is. Helaas zijn dit soms boeven die 
slecht werk leveren en je een enorme reke-
ning in de maag splitsen. Onlangs werd 
weer eens zo’n bedrijfje beboet, maar het is 
dweilen met de kraan open. Wij hebben 
Google vorig jaar enkele keren gevraagd 

actiever op te treden tegen advertenties 
van foute bedrijven. De advertentietak stelt 
nu hogere eisen aan adverteerders. We 
hopen dat dit vruchten gaat afwerpen.
De Vereniging Eigen Huis (VEH) speelt hier 
slim op in met een eigen spoedklusservice 
voor herstelwerkzaamheden. Je moet wel 
lid zijn of worden van VEH (eigenhuis.nl/
spoedklusservice). 

Misleiding

Veel recensies dubieus
Vaar niet blind op recensies op websites. Bij 
bijna driekwart van de 223 webwinkels, ver-
gelijkers, zoekmachines en boekingsites is er 
twijfel over de betrouwbaarheid van de 
reviews. Dat concludeert de Europese Com-
missie (EC) na een onderzoek in 26 landen, 
waaronder Nederland. Volgens de EC geven 

websites vaak te weinig garanties dat de 
beoordelingen echt zijn. Ook is het bij veel 
websites niet duidelijk of ze voldoende doen 
om gesponsorde reviews te weren. 
toezichthouder aCm heeft het aanpakken 
van nepreviews genoemd als een van haar 
prioriteiten in 2022.



6 DIGITAALGIDS - maart/april 2022

ENTER

KORT

Claim van €1 miljard

Klöpping pakt appstores aan 
als je betaalt voor een app gaat een groot 
deel van het geld niet naar de maker, maar 
naar de appstore. apple en Google vangen 
tot 30% aan commissie. De makers zijn 
verplicht om het betaalsysteem van de app-
winkels te gebruiken. alexander Klöpping 
spreekt van een monopolie en vindt de 
commissie veel te hoog. Hij heeft de stich-
ting app Store Claims opgericht waarmee 
hij €1 miljard wil gaan eisen van apple en 
Google. Dat geld moet terug naar gedu-

peerde consumenten. De actie wordt gefi-
nancierd door procesfinancier Fortress uit 
de VS. Deze krijgt een commissie tot 25% 
van het toegewezen schadebedrag, maar 
het percentage wordt lager naarmate het 
bedrag hoger is. intussen is een tweede 
stichting hetzelfde van plan: right to Con-
sumer Justice.
Wil je meedoen met de claimactie van 
Klöpping, dan kun je je aanmelden op  
bigtechfairplay.nl. Deelname kost niets.

T-Mobile

Grote prijsverschillen glasvezel
t-mobile hanteert niet overal in Nederland dezelfde tarieven. De verschillen zijn groot en 
dat komt volgens de provider door KpN, die het netwerk levert. Van alle klanten die zijn 
aangesloten op KpN-glasvezel betalen er ongeveer een miljoen fors meer voor het t-mobi-
le-aanbod dan anderen. Voor 100 mbits/s is dat €10 per maand meer (€45 tegen €35). 
Voor 1000 mbit/s is dat zelfs €15 meer (€60 tegen €45). t-mobile zegt niet anders te kun-
nen, omdat KpN op die plaatsen veel hogere tarieven rekent. De aanbieder rekent die 
kosten ook door om een signaal af te geven naar de aCm. Die besluit dit jaar of het nodig 
is om in te grijpen op de markt voor breedbandinternet. 

36.000

Omstreden beveiligingscamera’s
Er zijn zorgen over de veiligheid van zo’n 
36.000 beveiligingscamera’s van de Chinese 
fabrikanten Hikvision en Dahua. Ze hangen in 
tientallen Nederlandse gemeenten, blijkt uit 
onderzoek van Follow the money. 
in de afgelopen jaren zijn er meerdere ern-
stige kwetsbaarheden in deze camera's 

ontdekt. De Chinese overheid zou eventuele 
achterdeurtjes in de software kunnen benut-
ten voor spionage. Ook is de rol van de fabri-
kanten bij onder andere de onderdrukking 
van de Oeigoerse bevolkingsgroep omstre-
den. in de Verenigde Staten zijn de camera’s 
verboden.

Stalking via AirTag

De AirTag van Apple is een 
apparaatje voor aan je sleutel-
bos of in je koffer, zodat je die 
via je iPhone kunt opsporen. 
De ‘tracker’ blijkt ook te wor-
den gebruikt om ongemerkt 

mensen te stalken. Apple 
heeft tips online gezet om dit 

tegen te gaan. Zie ook het 
artikel op pagina 38.

Maak van je pc  
een Chromebook

Is je computer te traag of 
verouderd? Je kunt er binnen-
kort simpel een Chromebook 

van maken. Google brengt 
Chrome OS Flex uit, een ver-

sie van Chrome OS die je kunt 
starten vanaf een usb-stick. 
Het werkt met Windows en 

macOS. Chrome OS Flex komt 
binnenkort uit, maar het is 
nog niet bekend wanneer 

precies.

Zenuwen om 100e 
Firefox en Chrome

Herinner je je nog de millenni-
umbug van 1 januari 2000? 
Niets aan de hand. Nu zijn 

Google en Mozilla bang dat 
sommige websites niet meer 
goed werken als binnenkort 
versie 100 van hun browsers 
Chrome en Firefox verschijnt. 
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Vrije modemkeuze

Sluit je eigen  
modem aan
Ben je niet tevreden over het modem dat je 
van je provider hebt gekregen? Dan mag je 
sinds eind januari zelf een ander, uitgebrei-
der of beter kastje aansluiten. 
De autoriteit Consument & markt (aCm) 
heeft dat bepaald om de concurrentie 
tussen fabrikanten van modems te stimule-
ren. Hierdoor krijg je als consument meer 
keus. Een ander belangrijk argument voor 
vrije modemkeuze is dat je kunt kiezen 
voor een modem en router die beter te 
beveiligen zijn. Verder hoopt de aCm een 
drempel tot overstappen weg te nemen: je 
kunt je eigen apparatuur meenemen naar 
een nieuwe provider.
Ziggo was het niet eens met het besluit van 
de aCm en tekende beroep aan bij de 
Geschillencommissie telecommunicatie-
diensten. De provider verloor dat. inmid-
dels leggen Ziggo, KpN, Delta en t-mobile 
op hun websites uit hoe je afwijkende 
apparatuur kunt aansluiten. let op: je 
wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor 
de installatie en onderhoud van de appara-
tuur. 
Het is maar de vraag of er veel gaat veran-
deren. Voor de meeste gebruikers zal het 
modem(router) van de provider goed 
genoeg zijn. Het aansluiten van een eigen 
modem of router is te veel gedoe.

meldingen ontving de Fraudehelpdesk 
in 2021 over online fraude

BRON: FRAUDEHELPDESK

530.000

Google

Minder hacks 
dankzij 2FA 
Vorig jaar schakelde Google bij ruim 
150 miljoen mensen met een Goog-
le-account tweefactorauthenticatie 
(2FA) in. Dat werd een groot succes: 
het leidde volgens het bedrijf bij 
die groep tot 50% minder gekaapte 
accounts. Google is ervan overtuigd 
dat tweefactorauthenticatie werkt 
en wil het voor alle gebruikers van 
zijn diensten gaan verplichten.
Met tweefactorauthenticatie maak 
je het criminelen veel moeilijker om 
je accounts over te nemen. Het is 
door 2FA niet meer mogelijk om met 
alleen een wachtwoord in te log-
gen. Je moet de inlog dan ook nog 
goedkeuren via een app of met een 
vingerafdruk op je telefoon. 
Google wil in de toekomst nog ver-
der gaan. Het wil, net als Microsoft, 
op termijn helemaal afstappen van 
wachtwoorden. 

DIGITAALGIDS  NIEUWSBRIEF

Hoe veilig is mijn 
wachtwoordmanager?

Kan een hacker de wachtwoordma-
nager op je pc kraken en dan op al 
je accounts inloggen? We zochten 
het uit.

 Meer privacy op internet
 Bewerk je foto’s online
 Doe je het beter dan Hugo?
 Meer schade door fraude

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

Eerste indruk

Browsen met 
meer privacy 
internetten zonder dat je veel van je pri-
vacy opgeeft: het kan dankzij een nieuwe 
uitbreiding voor de browser. De extensie 
heet Startpage Privacy Protection en 
werkt in Chrome en Firefox voor Windows 
en mac. Hij is van de makers van de pri-
vacyvriendelijke zoekmachine Startpage.
com en weert trackingcookies en -pixels 
van reclamebedrijven. Het effect is dat je 
minder advertenties ziet, al verdwijnen ze 
niet volledig. De extensie geeft ook priva-
cyscores. Bij sites met een groot aantal 
trackers is de score laag. Je gebruikt 
bovendien standaard de zoekmachine van 
Startpage.com. Deze gebruikt de  
zoekindex van Google, zodat je alles kunt 
vinden wat je met Google ook vindt. Start-
page neemt aleen niet automatisch je 
locatie mee in de zoekvraag. lees onze 
eerste indruk op consumentenbond.nl/ 
startpageprivacyprotection.




