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Achterhaald
Weet u nog wat de thuiskopieheffing 
is? Het stamt uit de tijd van de casset-
tebandjes. Om artiesten te compen-
seren voor de kopietjes die we maak-
ten van onze lp’s, betaalde je een paar 
dubbeltjes meer voor je cassette-
bandje. Toen kwamen de cd’s en dvd’s, 
de usb-sticks en de apparaten met 
harde schijven erin: de laptop en de 
smartphone.

Je zou denken dat die heffing zijn 
langste tijd wel heeft gehad nu steeds 
meer mensen Spotify en Netflix ge    -
brui ken. Maar wat zien we: de heffing 
op smartphones gaat, geheel tegen de 
trend in, per 1 januari met 50% om   -
hoog van €4,70 naar €7,30. Huh?

Als je dan uitzoekt hoe dat zit, blijkt 
dat de stichting die hierover gaat de 
cijfers kunstmatig opkrikt. Als je je 
Spotify-playlist downloadt op je tele-
foon voor als je geen internet hebt, 
telt dat ook als thuiskopie.

Het illustreert dat het hele heffing- 
ensysteem net zo achterhaald is als 
het cassettebandje. Er wordt meer 
gestreamd en minder gedownload, 
dus worden er kunstgrepen uitge-
haald om het verlies aan inkomsten te 
compenseren. Meer dan compenseren 
zelfs: Stichting de Thuiskopie ver-
wacht in 2021 €44 miljoen op te 
halen, tegen €30 miljoen in 2020.

Wij hebben Kamerleden gevraagd 
de minister hierover aan de tand te 
voelen. Lees ook het stuk hierover op 
pagina 8.

14 Mobiele verhuizing

Menigeen ziet er als een berg tegen-
op: al je apps en data overzetten op 
een nieuwe telefoon. Maar met onze 
hulp moet het lukken. Wij leggen je 
stap voor stap uit hoe je dat doet.

24 Controle over 
updates

Windows-updates: ze lijken uit het 
niets te komen en dan installeren ze 
zichzelf ineens. Gelukkig klopt dat 
beeld niet helemaal en heb je meer 
controle. 

10 Neploketten

Een verkeerde klik en de aanvraag 
van je toeslag of kentekenbewijs 
kost je tientallen euro’s extra. 
We doken in de wereld van de 
slimme bemiddelingssites die niks 
toevoegen.

40 De beste laptops

Uit de ruim 140 geteste laptops 
in onze Productvergelijker kozen 
we voor ieder budget de beste 
modellen. Voor de liefhebber zeggen 
we welke processor daarbij hoort.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur
vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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18 8 vragen over 5G

De term 5G zingt al een tijd rond. 
Maar wat is het en wat kun je 
ermee? De antwoorden op deze en 
andere vragen vind je in dit artikel. 
Plus de beste 5G-telefoons.
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Wat is de beste gratis software 
van dit moment. En op welke 
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Wist je dat de Mac een eigen 
wachtwoordmanager heeft? Hij heet 
Sleutelhanger. We leggen uit hoe je 
hiermee je wachtwoorden beheert 
en invult in apps en op sites.
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enter
In Enter praten we u bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

RECOVERYFRAUDE

WhatsApp-criminelen slaan weer toe 
Er is al veel gewaarschuwd voor WhatsApp-fraude: je krijgt een 
appje van iemand die zich voordoet als zoon of dochter en al 
snel om veel geld vraagt. Diezelfde criminelen gaan nu nog een 
stapje verder. Ze bellen de mensen die ze eerder via WhatsApp 
duizenden euro’s afhandig hebben gemaakt, maar doen zich nu 
voor als bankmedewerker. Ze zorgen ervoor dat hun nummer 
door je telefoon wordt herkend als het noodnummer van de 
bank (‘bankspoofing’ – zie het artikel in de Digitaalgids van mei). 
De ‘bankmedewerkers’ maken hun slachtoffers flink bang (‘cri-

minelen zijn uw rekening aan het plunderen’) en proberen hen te 
bewegen de rest van hun geld meteen naar een veilige ‘kluisre-
kening’ over te maken. Ook mensen die eerder níet in Whats-
App-fraude zijn getrapt kunnen worden benaderd. Volgens de 
banken is deze zogenoemde recoveryfraude sterk in opkomst. 
De trucs van oplichters worden steeds gerafinneerder, blijkt ook 
nu weer. Banken als ING en ABN Amro vergoeden de schade nu 
vaak niet als consumenten zelf het geld overmaken. Wij strijden 
ervoor dat banken zich ruimhartiger opstellen.

Criminelen doen zich 
eerst voor als zoon 

of dochter, en dan als 
bankmedewerker

Inkomend gesprek
Mobiel
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KORT

Google toont 
coronacijfers

In de Google Maps-app 
kun je nu bijna wereldwijd 

de verspreiding van het 
coronavirus volgen. De app 
geeft de cijfers per 100.000 

mensen, gemiddeld over 
7 dagen. Voor Nederland 

zie je zo de verschillen 
per provincie. Tik op het 

icoontje voor kaarttype en 
kies Covid-19-info.

Smart home  
in de lift

Dankzij de coronapandemie 
is de belangstelling voor 

‘slimme apparaten’ in huis 
(smart home) snel gegroeid. 
Dat zegt onderzoeksbureau 

CfK. Het gaat om onder 
meer thermostaten, 

lampen, deurbellen en 
beveiligingscamera’s. 

Voor slimme apparaten 
is snel, stabiel internet 
noodzakelijk. Dit jaar 
hebben Nederlanders 

opvallend veel geïnvesteerd 
in betere wifi-apparatuur.

‘Film niet de 
openbare weg’

Heb je een ‘slimme’ deurbel 
met videocamera? Zorg 
er dan voor dat die niet 

continu de openbare 
weg filmt. Dat mag 

niet, zegt de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De AP 
vraagt met een bordje of 
sticker te waarschuwen 

dat de deurbel een camera 
heeft.

GOOGLE NEST AUDIO

Beter Google-geluid
Google heeft een nieuwe slimme speaker 
uitgebracht: de Nest Audio (€99). Het 
Nest-kastje geeft een beter geluid dan zijn 
voorgangers, de Home-speaker en Nest 
Mini-speaker. Koop je een setje van twee, 
dan kun je in stereo luisteren. Slimme 
speakers als deze kun je met je stem be-
dienen via de Google Assistent-software. 
Desgevraagd speelt de speaker muziek af, 
maar alleen van Spotify en YouTube. 

Op die ‘slimheid’ valt nog wel iets af te 
dingen: de spraakbediening reageert lang 
niet altijd goed. En bedenk dat Google alles 
wat je vraagt, gebruikt om je gerichte ad-
vertenties te kunnen voorschotelen. 
Google geeft aan dat binnenkort een up-
date zal verschijnen die gastgebruik moge-
lijk maakt. Schakel je dit in dan slaat Goog-
le geen geschiedenis op. 
Zie consumentenbond.nl/nestaudio.

VEILIGHEID

Digitaal zelfvertrouwen groot
Bijna negen op de tien Nederlanders vinden 
dat ze zich online veilig genoeg gedragen. 
Dat blijkt uit een onderzoek van het minis-
terie van Economische Zaken en Klimaat 
onder ruim 1000 Nederlanders. Het zelf-
vertrouwen is groot, blijkt ook uit andere 
cijfers. Twee derde meent redelijk tot (zeer) 
goed op de hoogte te zijn van de risico’s. 

Gemakzuchtig zijn we soms ook: 48% 
neemt niet de moeite om voor al zijn ac-
counts een ander wachtwoord te bedenken. 
En hoewel het verstandig is altijd lange 
wachtwoorden of -zinnen te maken, doet 
slechts 52% dat. Een wachtwoordmanager 
maakt dat heel makkelijk, maar slechts 26% 
van de ondervraagden gebruikt er een.

BANKEN

Klachten over ‘heridentificatie’
Wij krijgen veel klachten en vragen over ‘heridentificatie’. Aegon en creditcarduitgever ICS 
vragen al hun klanten zich opnieuw te identificeren. Bij Knab gaat het om een deel van de 
klanten. Ze vragen dit om te voldoen aan de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwas-
sen en financieren van terrorisme. De klachten en vragen gaan vooral over het ingewik-
kelde proces, dat vaak alleen via een app kan. Niet elke telefoon is hiervoor geschikt. Toch 
zetten de banken druk op de ketel: ze dreigen je rekening blokkeren als je niet meewerkt. 
Inmiddels sturen criminelen volop phishingmails over de heridentificatie. Wij vinden dat 
je niet verplicht kunt worden je te heridentificeren via een app. ICS en Knab werken in-
middels aan een alternatief. Zie ook consumentenbond.nl/wwft. 

Eerste 
indruk
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ENTER

FEESTDAGEN

Nepshops zijn 
weer in het land
De stoomboot van Sinterklaas is nog niet in zicht of 
de eerste nepwebwinkels duiken weer op. Zoals 
e-electronics.nl, dat de gegevens van een echte 
winkel ‘leende’. De politie heeft ze in oktober al uit 
de lucht gehaald. Hun plaatsen zullen inmiddels 
zijn opgevuld door nieuwe. Zo herken je ze:
• Grote kortingen die te mooi zijn om waar te zijn. 
• Het zijn onbekende webwinkels. 
• Ze zijn gevestigd op een woonadres, in een gara-
gebox of verzamelgebouw op een bedrijventerrein.
• Hebben ze een slotje in de browser en kun je 
betalen met iDeal? Dat zegt niets over de betrouw-
baarheid.
Kijk voor tips op consumentenbond.nl/nepshops.

‘TE WEINIG GEBRUIKT’

PayPal deelt boetes uit
Heb je een PayPal-account, maar gebruik je dat niet of nauwelijks? Pas dan op. Heb je 
minstens een jaar niet ingelogd of een betaling gedaan, dan gaat PayPal je €12 in reke-
ning brengen. Dat gebeurt op 4 januari 2021. Onze Belgische collega’s van TestAankoop 
ontdekten deze strafmaatregel in de voorwaarden, die onlangs zijn gewijzigd. Je kunt de 
boete voorkomen door in te loggen op paypal.com. Je kunt hier ook je account sluiten.

KORT

Drone als 
waakhond

Gaan waakhonden hun baan 
verliezen? Het Amerikaanse 
Ring heeft de Always Home 

Cam bedacht, een drone 
met camera die door je huis 
vliegt en zo een oogje in het 

zeil houdt. De waakdrone 
komt volgend jaar op de 

markt en zal volgens Ring 
zo’n $250 kosten.

NPO-podcasts  
in één app

De publiek omroep heeft 
een app gemaakt, NPO 
Luister, waarmee je alle 

podcasts van de NPO 
gratis kunt beluisteren. Er 
zijn al ruim 400 podcasts 
en radioprogramma’s te 

vinden. De app is voor 
Android en iOS.

Videobellen in 
Windows 

In een volgende Windows 
10-update zit waarschijnlijk 

een videobelfunctie die 
je kunt gebruiken zonder 
dat je software hoeft te 

downloaden of een account 
hoeft aan te maken. 

Microsoft test deze functie. 
Hij heet Meet Now.

Neurie een lied
Pommm pom-die pom. 
Welk liedje is dat ook 

alweer? Vraag het Google. 
Start de app Google 

Assistent, vraag ‘welk liedje 
is dit?’ en neurie het 10 tot 
15 seconden lang. Werkt 
het? Nou.. Het Wilhelmus 
werd herkend als iets van 

Ariana Grande.

GEEN GELD

DuckDuckGo weg uit Android
Google heeft de privacyvriendelijke zoek-
machine DuckDuckGo verwijderd uit het 
keuzescherm van nieuwe Android-tele-
foons. Sinds 1 maart is Google in de EU 
verplicht om gebruikers bij ingebruikname 
van een Android-telefoon te laten kiezen 
uit meerdere zoekmachines. De plaatsen 
in het keuzescherm worden elke vier 

maanden opnieuw geveild. DuckDuckGo 
heeft de laatste keer niet voldoende geld 
geboden, en dat geldt ook voor het ‘groe-
ne’ Ecosia. Nu worden Bing (Microsoft), 
info.com en PrivacyWall als alternatieve 
zoekmachines aangeboden. Wil je wel 
DuckDuckGo of Ecosia, dan kost dat je nu 
15 stappen in de instellingen.
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KORT

MESH 

Betere wifi via je provider
Bij steeds meer providers kun je een setje 
wifizenders bestellen voor betere wifi in 
huis. Je kunt ze ook los kopen, vanaf zo’n 
€150. Uit onze tests is gebleken dat zo’n 
mesh-set heel goed werkt. Maar is het ook 
de moeite waard om die via je provider aan 
te schaffen? 
We bekeken het aanbod van de KPN, Ziggo, 

Tele2 en T-Mobile. Alle setjes van de provi-
ders zijn prima oplossingen voor een goede 
prijs. Aantrekkelijk: bij Tele2 en T-Mobile 
huur je zo’n set voor een paar euro per 
maand en je kunt er zo weer van af. Bij 
slechte wifi loont het trouwens om eerst te 
klagen. Lees meer op consumentenbond.
nl/mesh-wifi-provider.

NIEUWE VERSIE

Meer controle in Android 11
Android 11 is uit. Nieuwe Android-tele-
foons krijgen het nieuwe besturings-
systeem en veel jonge smartphones 
krijgen versie 11 als upgrade. Wat is er 
zoal nieuw? De privacy en veiligheid 
gaan erop vooruit. Je krijg meer controle 
over de toestemmingen die apps heb-
ben. Zo kun je een app toestaan om 
slechts eenmalig de microfoon, camera 
of je locatie te gebruiken. En apps die je 
een tijd niet hebt gebruikt, verliezen 
automatisch bepaalde toestemmingen. 

Lees meer over deze machtigingen op 
onze website: consumentenbond.nl/ 
app-machtigingen.
Welke toestellen Android 11 als upgra-
de krijgen, bepaalt hun fabrikant. De 
ene is daarin toeschietelijker dan de 
andere. Googles eigen Pixel-telefoons 
en die van OnePlus krijgen bijna alle-
maal versie 11. Van de meeste andere 
merken krijgen alleen de recente mo-
dellen de upgrade, die van voor 2019 
vallen meestal uit de boot.

van de Nederlanders werd in de afgelopen  
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MICROSOFT

Office blijft los 
verkrijgbaar 
Volgend jaar komt er een nieuwe Micro-
soft Office. Het pakket zal los te koop 
zijn, voor een eenmalig bedrag. Dat bete-
kent dat Microsoft (nog) niet volledig 
overstapt op Microsoft 365, waarop je 
een abonnement moet nemen. Hoeveel 
het nieuwe pakket gaat kosten is nog 
niet bekendgemaakt.

DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

Wie stopt de 
bitcoinboeven?
Ze zijn terug, de bitcoinboeven die 
BN’ers zogenaamd hun ‘scams’ laten 
aanprijzen. Je kunt ze overal tegenko-
men, want ze adverteren via het 
advertentieplatform van Google. Wie 
stopt ze?
Verder in de nieuwsbrief:
• Onze indruk: Freedom Internet
• Zo scan je een QR-code
• Facelift voor Wikipedia
• Gezocht: driver voor mijn scanner
• Website van het jaar?
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.
nl. Of ontvang hem voortaan maan-
delijks in je mailbox: meld je aan op 
digitaalgids.nl/nieuwsbrief.

DigitaalGids
Het jaarabonnement op de Digitaal-
gids kost in 2021 voor leden €37 en 
voor niet-leden €41. Lees je de  
Digitaalgids digitaal dan ontvang je 
20% korting.


