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Inhoud
Van de redactie

Rubrieken

Haardhoutduiven.com, westwoodbv.com, 
eco-brandhout.com, nl-brandstoff en.
com, firewood-market.com en brand-
houtmarkt.com. In twee dagen tĳ d signa-
leerde de politie liefst 17 malafide web-
shops met steeds dezelfde producten. 
Nepshops met haardhout en houtkachels 
vormen een ware plaag op dit moment. 
Het laat weer eens goed zien hoe crimi-
nelen keer op keer inspelen op de actuali-
teit, en misbruik maken van een crisis. In 
coronatĳ d zagen we het met mondkapjes 
en zuurstofmaskers. Ditmaal slaan ze een 
slaatje uit de energiecrisis. 

De websites zien er vaak behoorlĳ k 
professioneel uit, inclusief telefoonnum-
mer, logo’s van keurmerken en een chat-
venster. Kennelĳ k lonen deze praktĳ ken, 
want het aantal aangiften stĳ gt de afgelo-
pen jaren – en de schade ook. Gedupeer-
den kunnen vaak fluiten naar hun geld. 
De politie heeft de mankracht niet en 
moet prioriteiten stellen. Bovendien gaat 
het vaak om criminelen die vanuit het 
buitenland opereren, wat opsporen en 
vervolgen bemoeilĳ kt. 

Toch gooit niet iedereen de handdoek 
in de ring. De oplichter achter 
exciter.shop schĳ nt naar Estland 
vertrokken te zĳ n, maar een groep 
van 300 slachtoff ers laat het er 
niet bĳ  zitten. Ze trekken samen 
op in de hoop dat de politie de 
zaak oppakt. Lees het laatste 
nieuws over nepshops en hoe 
ze te herkennen op pagina 10.
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onder de €350 op een rijSlot en grendel

  Het grote belang van 

tweefactorauthenticatie
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Herken de nieuwste trucs

10  Nepwebshops
Tegen het eind van elk jaar is het 
bal: het aantal nepshops neemt flink 
toe. De laatste trucs en trends.

14  Aan de slag met Mail
Windows heeft best een aardig 
mailprogramma: Mail. Kende je 
deze acht handigheidjes al?

18  Adblockers
Heb je nog wel een adblocker 
nodig? Werkt het ook bĳ  video's? De 
belangrĳ kste vragen beantwoord.

24  Apps voor betere wifi
KPN en Ziggo hebben handige apps 
waarmee je je wifi kunt instellen en 
verbeteren. Zo gebruik je ze.

26  Langer zonder lader
Haalt jouw telefoon het einde van 
de dag niet zonder lader? Met deze 
tips doe je langer met de accu.

38  Instellingen op de Mac
Het nieuwe MacOS Ventura heeft 
een compleet nieuw instellingen-
menu. Dit is er veranderd. 

40  Smartphones tot €350
Nieuwe mobiel nodig? Een budget-
model is vaak prima. De beste toe-
stellen tot €200, €250 en €350.

14 Windows Mail

 Lees de Digitaalgids ook online
via consumentenbond.nl/onlinelezen

Dubbel slot
Tweefactorauthenticatie 
(2FA) is een vreselĳ k woord, 
maar het is wel belangrĳ k. 
Zet een extra slot op je 
accounts.

30 Vragen en antwoorden
  over 2FA
32 Welke sites hebben 2FA 
  (en welke niet)?
35 Aan de slag met 2FA

Onafhankelijk
en advertentievrij

Wĳ  zĳ n er voor consumenten. 
En we zĳ n ván consumenten. 

Samen maken we kiezen 
makkelĳ ker, kopen veiliger 

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

onze objectiviteit en onafhan-
kelĳ kheid. We laten ons niet 

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

staat bĳ  ons voorop.

26 Langer zonder lader

40 Goedkope smartphones

29 Dossier
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Enter
Nieuwe producten en ontwikkelingen

Windows 11

Windows 11-update met 
verbeteringen en bugs
Windows 11 heeft zĳ n eerste grote update gekregen: 
22H2. De ‘onderdelen-update’ verscheen eind sep-
tember en wordt sindsdien geleidelĳ k aangeboden 
aan alle gebruikers. De grootste verbetering is dat je 
voortaan de iconen van programma’s naar de Taak-
balk kunt slepen. Als ze daar staan, kun je de program-
ma's sneller starten. We kennen dit van Windows 10, 
maar in 11 ontbrak deze functie nog. Verder kun je 
meer apps in het Startmenu vastmaken en ze daar ook 
in mappen bĳ  elkaar zetten. 
De verbetering waar veel gebruikers naar hadden 
uitgekeken – de komst van tabbladen in de Windows 
Verkenner – ontbreekt in 22H2. Deze functie zit wel in 

een optionele update die in november verschĳ nt. 
Hierdoor wordt het kopiëren en verslepen van bestan-
den in de Verkenner een heel stuk makkelĳ ker. 
Is het verstandig om 22H2 meteen te installeren? Voor 
Windows-updates heeft altĳ d gegolden: wacht een 
paar weken tot maanden voor je ze installeert, want er 
kunnen nog ‘bugs’ in zitten. Ook met 22H2 van Win-
dows 11 zĳ n problemen. Bepaalde stuurprogramma’s 
(drivers) voor printers kunnen de update tĳ delĳ k 
tegenhouden. Wie de update dan toch installeert, zal 
merken dat sommige printopties niet werken. In som-
mige gevallen zĳ n netwerkprinters zelfs uit het net-
werk verdwenen.
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Fraude met 
AH-koopzegels

Op onder andere TikTok 
bieden oplichters AH-bonus-

kaarten aan waarmee je zoge-
naamd extra korting krĳgt aan 

de kassa. Wie de code daar-
van gebruikt, koopt onge-
merkt koopzegels voor de 

oplichter. Albert Heĳn blok-
keert de kaarten zo snel 

mogelĳk.

Politie helpt 
bedrijven

De politie gaat informatie 
over gestolen inloggegevens 
delen met bedrĳven. Die kun-

nen dan misbruik van die 
gegevens beter voorkomen. 
De verstrekte gegevens zĳn 
versleuteld, dus niet zomaar 
leesbaar. Het initiatief heet 

No More Leaks. 

Pixels komen naar 
Nederland

Het heeft heel lang geduurd, 
maar nu gaat Google zĳn 

Pixel-smartphones ook o�ici-
eel in Nederland verkopen. De 
toestellen waren al sinds 2016 

via allerlei importkanalen in 
Nederland te bestellen. Ze 

lopen dan ook al jaren mee in 
onze tests.

Test mesh-systemen

TP-Link beste wifi-versterker
De Deco-setjes van TP-Link zĳn de grote 
winnaars uit onze nieuwe test wifi-verster-
kers. Wifi-versterkers, ook wel bekend als 
mesh- of multiroom-systeem, zĳn sets van 
meerdere apparaatjes die je strategisch in 
je huis plaatst voor betere wifi. Uit de test 
van 17 versterkers komt de TP-Link Deco 
X60 als Beste uit de Test (€290 voor een 
set van drie). Goedkoper en bĳna net zo 

goed is de Deco X20, onze Beste Koop 
(€178 voor een set van drie). Beide sets 
bieden snelle wifi met een groot bereik. De 
X20 verbruikt ook nog eens weinig stroom 
en heeft een tĳdslot om wifi op vaste tĳden 
aan en uit te zetten. De testscore van de 
wifi-versterker van Google valt tegen. Lees 
de hele test op consumentenbond.nl/
wifi-versterker (voor leden). 

Ghostery

Standaard cookies afwĳzen 
Ze blĳven irritant, die cookiemeldingen. 
We kenden al de browseruitbreiding ‘I do 
not care about cookies’. Die geeft bĳ coo-
kievragen automatisch akkoord, waarna je 
adblocker de cookies alsnog weert. De 
nieuwe versie van de Ghostery-adblocker 
pakt het ‘cookiegezeur’ anders aan. Die 
wĳst de cookies automatisch af. De 

cookie-afwĳsfunctie zit in Ghostery voor 
iOS (voor de iPhone-browser Safari). Bin-
nenkort komt de afwĳsfunctie ook in priva-
cybrowser Ghostery Dawn, voor Android, 
Windows en Mac. Ga er niet vanuit dat het 
altĳd werkt: bĳ een testje met tien sites 
bleef bĳ drie het cookiescherm in beeld 
komen. 

Via browser

Facebook volgt je (alweer)
Er is een nieuwe privacyschending ontdekt 
in de apps van Facebook, Instagram en 
TikTok. Deze hebben een eigen webbrow-
ser, die wordt geopend als je in hun apps 
een weblink aanklikt. 
Programmeur Felix Krause ontdekte dat de 
app stiekem een herkenningscode in de 
webpagina’s injecteert. Zo houdt de app 

ongemerkt je browsegeschiedenis bĳ. 
TikTok registreert ook wat je in webformu-
lieren intypt. In de apps van Facebook, 
Facebook Messenger en Instagram kun je 
kiezen voor een andere browser. In de 
TikTok-app kun je dat niet. Meer weten? 
Lees de uitleg op de website van Krause: 
krausefx.com. 

TP-Link Deco X20
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Veel nieuwe snufjes in iOS 16
Apple bracht onlangs zĳn vĳftiende soft-
ware-update voor de iPhone uit: iOS 16. De 
update geeft de smartphone talloze nieuwe 
snufjes. Het opvallendst is het nieuwe ver-
grendelscherm. Je kunt er nu widgets op 
plaatsen die bĳvoorbeeld de huidige tem-
peratuur, regenkans of je takenlĳst tonen. 
Of informatie uit andere apps, zoals over de 
treinreis in je trein-app. De Foto's-app kan 
na de update automatisch mensen, dieren 
en dingen uit foto's knippen. Voor meer 
privacy zet je een of meer fotoalbums op 

slot. De Notitie-app is uitgebreid met een 
documentscanner : druk een seconde op 
het Notitie-pictogram en de nieuwe optie 
verschĳnt. Dankzĳ de nieuwe Passkeys-
standaard kun je op steeds meer websites 
en apps inloggen zonder je wachtwoord te 
hoeven geven. Je vingerafdruk of je gezicht 
is hier de sleutel. Tot slot: omdat iPhones 
steeds groter worden, zĳn knoppen en 
meldingen meer naar de onderkant van het 
scherm verplaatst, binnen het bereik van 
je duim.

iPhone 14

Nieuw, niet vernieuwend
Ieder jaar komt Apple met nieuwe iPhones. Inmiddels zĳn we bĳ de 
iPhone 14 en de iPhone 14 Pro. Ze zĳn weer wat beter dan hun voor-
gangers en blĳven de beste toestellen op de markt, maar revolutionair 
zĳn ze niet. De belangrĳkste vernieuwingen zĳn het ‘altĳd aan’-scherm, 
de camera en de automatische crashdetectie. Het toestel herkent het 
als het betrokken is bĳ een ongeval en kan dan automatisch 112 en 
bepaalde contactpersonen bellen. Waar we elke keer weer van schrik-
ken, is de prĳs. Door de ongunstige dollarkoers zĳn de iPhone 14’s nog 
duurder dan de 13's. De goedkoopste iPhone 14 kost €1000, de iPhone 
Pro liefst €1400. Lees meer op consumentenbond.nl/iphone14pro.

Test virusscanners

Bitdefender beschermt het best
Bitdefender is de grote winnaar van onze 
jaarlĳkse virusscannertest. Van de 17 ge-
teste programma’s komen de betaalde én 
gratis versie als beste uit de test. Bitdefen-
der Internet Security (€23,95, testoordeel 
8,6) is Beste uit de Test. Dit programma 
beschermt je computer zeer goed tegen 
malware en is eenvoudig in gebruik. 
Dezelfde bescherming biedt Bitdefender 
Antivirus Free (Beste Koop, testoordeel 8,4), 
maar dan krĳg je ook reclame te zien. 

Ben je klant van Freedom Internet, KPN, 
XS4All of Ziggo, dan kun je via je provider 
gratis F-Secure Safe (testoordeel 8,0) 
installeren.
Voldoende goede alternatieven dus voor 
Defender, de ingebouwde virusscanner van 
Windows. Deze behaalt slechts een 6,7 
omdat hĳ geen bescherming biedt tegen 
phishingsites.
Lees de test op consumentenbond.nl/
virusscanner/beste.

Einde voor de 
corona-app

Heb je de CoronaMelder-app 
nog op je smartphone? Dan 
kun je hem nu wel verwĳde-

ren, want hĳ zal niet meer 
worden gebruikt. De app 

stond al sinds april uit en is nu 
definitief gestopt. De app 

wisselde al geen gegevens 
meer uit met andere appge-

bruikers.

Kruip in het hoofd 
van de hacker

De banken lanceren een 
nieuwe publiekscampagne 

tegen online fraude. De kern:  
consumenten moeten leren 

denken als een fraudeur. 
Onderdeel is een 10-delige 

webcursus. zowerktfraude.nl. 

Windows 11 kan 
video opnemen

Het knipprogramma in 
Windows 11 krĳgt binnenkort 

een update, waarna je 
behalve schermafbeeldingen 

ook schermvideo’s kunt 
maken. Wanneer de functie 

wordt toegevoegd, is nog niet 
bekendgemaakt. Je kunt in 
Windows 10 en 11 ook nu al 
schermvideo’s maken: met 
de ingebouwde app Xbox 

Game Bar.
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Inloggen

Belastingdienst 
wordt strenger
De website van de Belastingdienst eist 
sinds 1 oktober dat je bĳ het inloggen een 
telefoon als extra identificatiemiddel ge-
bruikt. Je moet de DigiD-app gebruiken of 
een controle-smsje kunnen ontvangen. 
Per 1 januari zal ook Toeslagen.nl een tele-
foon vereisen. Voor sommige consumen-
ten wordt communiceren met de overheid 
zo misschien te ingewikkeld. Voor hen is in 
de bibliotheken ’digivaardige hulp’ beschik-
baar. Kĳk op computercursus.gidsvoor-
nederland.nl en lees meer over veiliger 
inlogmethodes in ons dossier op p. 29.

van de Nederlanders vindt het te veel gedoe om voor  
ieder account een uniek wachtwoord te gebruiken.

BRON: MINISTERIE VAN EZ&K

46%

Openhaardhout

Nepshops zĳn 
ware plaag
Webwinkels die maar kort bestaan 
en niets leveren, ze zĳn een ware 
plaag. Ze hebben een wisselend 
assortiment dat vaak inspeelt op 
de actualiteit. Criminelen proberen 
op dit moment vooral te profiteren 
van de energiecrisis. Ze verkopen 
zogenaamd stookhout, houtpellets 
en houtkachels. De politie meldde 
eind september al meer dan 500 
aangiftes te hebben gekregen van 
gedupeerde consumenten. 
Volgens de politie zĳn er ruim 60 
malafide webshops die beweren 
hout te verkopen. Zie ook ons artikel 
op pagina 10.

Prĳzen 2023
Een abonnement op de Digitaalgids 
is volgend jaar een euro duurder. 
Leden van de Consumentenbond be-
talen in 2023 €39 en niet-leden €43. 
Lees je de Digitaalgids digitaal, dan 
ontvang je 20% korting. 

Internet

Nederlander 
voelt zich veiliger
Nederlanders voelen zich online veiliger 
dan vorig jaar, blĳkt uit het jaarlĳkse cyber-
security-onderzoek door het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Slechts 9% 
maakt zich veel zorgen over zĳn veiligheid 
op internet, tegenover 45% die zich niet of 
nauwelĳks zorgen maakt. De belangrĳkste 
zorgen van de ondervraagden zĳn de 
steeds gera�ineerdere werkwĳze van  
internetcriminelen en de diefstal van finan-
ciële gegevens. Ouderen maken ze zich 
meer zorgen dan jongeren. Nederlanders 
noemen vaker dan in 2021 dat ze zich veilig 
voelen omdat ze al hun apparaten updaten 
en tweefactorauthenticatie (2FA) gebrui-
ken. Lees ook ons dossier over 2FA op 
pagina 29.

DIGITAALGIDS NIEUWSBRIEF

Veilig voor weinig geld

Ga alleen op internet met een com-
puter die wordt beschermd door 
een goed antivirusprogramma. Maar 
welke virusscanner beschermt het 
beste? En is gratis software goed 
genoeg? Lees onze test.

 Stop microplastics met een app
 Opgelicht? Doe aangifte!
 Fraude met koopzegels
 Plaatjes maken met AI

Lees het op digitaalgids.nl of ont-
vang onze nieuwsbrief maandelĳks 
in je mailbox. Meld je aan op: 
digitaalgids.nl/nieuwsbrief
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