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Coronacrime
Je kon je klok erop gelijk zetten. Bijna 
net zo snel als het virus uitbrak, zagen 
we een hele trits coronaphishing 
langskomen: nepsites voor mondkap-
jes, nep-sms’jes van banken (‘uw 
antibactieriële pas ligt klaar’), mails uit 
naam van het RIVM en nepapps om 
de virusverspreiding live te volgen.

Inspelen op de actualiteit is een 
wapen dat oplichters sinds jaar en dag 
inzetten. Daarnaast blijven criminelen 
op zoek naar nieuwe listen die het 
grote publiek nog niet kent. Nu de 
halve wereld phishingmails en 
-sms’jes van mijlenver ziet aankomen, 
richten oplichters hun pijlen op 
WhatsApp. En met succes.

WhatsApp-fraude is goed voor een 
derde van alle phishing- en bankpas-
fraude, berichtte de Betaalvereniging 
Nederland onlangs. Dat gaat dan met 
name om de variant waarin de frau-
deur zich voordoet als bijvoorbeeld je 
dochter, die dan ineens appt ‘hoi pap, 
ik heb een nieuw nummer, en ik heb 
geld nodig voor’ – vul maar in.

In dit nummer kijken we alweer 
verder, naar de fraude die morgen en 
overmorgen veel schade kan aanrich-
ten. Wat opvalt bij al deze nieuwe 
varianten, is dat er psychologische 
trucs uit de kast worden gehaald om 
slachtoffers zelf geld over te laten 
maken. En de basishouding van de 
banken is dan: eigen schuld, dikke 
bult. Dat is te kort door de bocht 
en daar gaan we de banken ook 
op aanspreken. 

Stay safe, ook online.

10 In de val gelopen

In de nieuwste trucs van 
online-oplichters staan druk en 
psychologische misleiding centraal. 
Slachtoffers en deskundigen doen 
hun verhaal. Banken zijn helaas 
weinig coulant als je in de val bent 
gelopen.

14 Nieuwsbrieven

Als je niet oplet, loopt je mailbox 
binnen een mum van tijd vol met 
nieuwsbrieven. Die zijn niet altijd 
even gewenst. Zo hou je controle 
over de stroom bedrijvenpost.

26 Stille ramp

Een veelvoorkomend euvel: er komt 
geen geluid uit de speakers van je 
pc of laptop. De oorzaken kunnen 
uiteenlopen van supersimpel tot 
complex. Met ons stappenplan 
klinkt er snel weer muziek uit de 
boxen.
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enter
In Enter praten we u bij over de 

nieuwste ontwikkelingen en producten.

JITSI EN SIGNAL DE BESTE

Videobel-apps zakken voor privacytest 
Videobellen is een goede manier om elkaar op te zoeken zonder 
het risico op het verspreiden van corona. Maar welke app 
gebruik je daarvoor? De ene blijkt een stuk beter voor je privacy 
dan de andere. We hebben er negen getest met onze nieuwe 
Privacymeter. Drie scoren er onvoldoende: Google Duo, House-
party en Zoom. Deze apps en websites communiceren stiekem 
met marketingbedrijven. Houseparty wil je zelfs reclame van 
partnerbedrijven sturen en deelt je profielinformatie met de 
vrienden van je vrienden. FaceTime, Hangouts, Skype en 

WhatsApp scoren matig, omdat ze de advertentiesystemen 
voeden van hun eigenaren, respectievelijk Apple, Google, 
Microsoft en Facebook. Het best voor je privacy zijn Jitsi Meet 
en Signal. Zij werken zonder reclame en communiceren niet 
met advertentienetwerken. De software is opensource (open-
baar), zodat iedereen die kan checken. Terwijl Signal beperkt is 
tot videogesprekken tussen twee personen, kent Jitsi Meet 
geen limiet voor het aantal deelnemers. De complete test staat 
op consumentenbond.nl/videobellen-privacy.

Jitsi Meet is de 
aanbevolen app voor 
het videobellen met 
meerdere personen
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KORT

Doe de CBS-quiz
Hoe goed ken je Nederland? 

Test je kennis met de quiz 
van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. De quiz 
over 12 onderwerpen 
is gemaakt voor het 

voortgezet onderwijs, maar 
voor iedereen leerzaam. 
En een leuk tijdverdrijf. 

cbsquiz.nl

Freedom Internet 
start later

De nieuwe provider 
Freedom Internet zou 

eind maart beginnen maar 
vanwege corona is de 

officiële start uitgesteld. 
Er wordt gewacht tot 

het moment waarop de 
monteurs veilig bij de 

abonnees langs kunnen om 
het modem te installeren. 
Aan 128 handige klanten 

is wel een modem 
toegestuurd voor een doe-

het-zelf-installatie.

Office 365 wordt 
Microsoft 365

Het kantoorpakket Office 
365 is vernieuwd en 

heet nu Microsoft 365. 
Voortaan bevatten ook de 
consumentenversies het 
chatprogramma Teams. 
Andere nieuwe functies 

zijn nog niet vertaald in het 
Nederlands. De browser 
Edge is uitgebreid met 

een wachtwoordmonitor 
die je waarschuwt als er 
op internet een gestolen 

wachtwoord van jou wordt 
gevonden. 

WINDOWS 10-UPDATE 

Windows herstellen wordt simpeler
In april is er weer een grote Windows 
10-update verschenen. De interessant-
ste verbeteringen:
• Windows is na een systeemcrash te 
herstellen via de cloud. Dat gaat sneller 
en makkelijker, zonder verlies van 
bestanden. 
• De zoekfunctie in Windows Verkenner 
is verbeterd. Zodra je begint te typen 
verschijnen er al zoekresultaten. De 
bestanden in OneDrive worden in de 
zoektocht meegenomen.
• Goed nieuws voor mensen met visuele 

beperkingen: de voorleesfunctie Verteller 
is sterk verbeterd. Hij kan nu beter tabel-
len, e-mails en nieuwsbrieven voorlezen 
en een samenvatting geven van de tekst 
op een webpagina. 
De update wordt vanaf nu verspreid 
onder de Windows-gebruikers. Het is 
voorlopig de laatste in zijn soort, want 
Microsoft zal tijdelijk alleen nog beveili-
gingsupdates uitbrengen. Microsoft wil 
het systeem zo stabiel mogelijk houden, 
nu veel meer mensen thuiswerken en 
afhankelijk zijn van hun eigen computer.

COMPENSATIE

ING compenseert QR-fraude
ING gaat fraude met QR-codes onmogelijk 
maken en de slachtoffers compenseren. 
Door slim gebruik te maken van zo’n blok-
jescode konden oplichters de controle over 
de bankrekening van anderen overnemen 
en die vervolgens plunderen. ING vergoed-

de de schade niet, vaak duizenden euro’s, 
omdat de slachtoffers zonder het te weten 
meewerkten aan de diefstal. Daar komt de 
bank nu van terug: alle gedupeerden krij-
gen alsnog het geld terug. Lees meer over 
deze fraude op pagina 10.

TESTUPDATE

Nieuwe beste e-reader
Uit onze jongste e-readertest komt een 
nieuwe winnaar vaar voren: de Tolino Vision 
5 (€190) wordt Beste uit de Test. Dankzij het 
goede scherm en de gebruiksvriendelijkheid 
scoort hij net iets hoger dan de Kobo Libra 
H20 (€180). Een groot voordeel van de Kobo 
is weer dat het achtergrondlicht heel laag is 
te zetten, wat fijn is in een donkere slaapka-

mer. De duurdere Amazon Kindle Oasis (met 
wifi en 4G, €230) is prettig te bedienen, maar 
kan (zoals alle Kindles) niet overweg met 
epub-boeken. E-books uit de bibliotheek 
passen er dus niet op. De Beste Koop blijft 
de Amazon Kindle Paperwhite uit 2018 
(€140). Vergelijk alle geteste e-readers op 
consumentenbond.nl/e-reader.
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ENTER

Gratis e-book over fotografie
Fotografie is een prachtige hobby om dit mooie jaargetijde 
mee door te komen. Om alle beginners én gevorderden te 
helpen, geven wij deze maand het e-book Optimaal foto-
graferen weg. Het boek behandelt apparatuur, compositie, 
camera-instellingen, omgevingsfactoren en de nabewer-
king op de computer. En alle soorten camera’s komen aan 
bod, ook de smartphone en tablet. Download het boek op 
consumentenbond.nl/gratis-ebook-fotografie

KORT

Een stap te ver 
De Amerikaanse 

privacyvoorvechter EFF is 
bezorgd over de aanstaande 

overname van Fitbit door 
Google. Gezondheidsdata 

als gelopen stappen, 
hartslag en slaapgedrag zijn 

in combinatie met andere 
verzamelde Google data 

een grote dreiging voor de 
privacy van consumenten.  

Veel Windows 7  
bij gemeenten

Nog steeds gebruiken veel 
gemeenten het nu onveilige 
Windows 7. Dit blijkt uit een 
enquête van het tijdschrift 

Binnenlands Bestuur. 
Van de 35 gemeenten die 

meededen, gebruikten er 22 
nog Windows 7.

Vrije modemkeus 
bij KPN

KPN gaat klanten helpen 
die hun eigen modem willen 
aansluiten in plaats van de 
Experia Box. Op de site van 
KPN staat aan welke eisen 

zo’n eigen modem moet 
voldoen.

Phishingmails bij 
Fraudehelpdesk 

De Fraudehelpdesk plaatst 
sinds kort weer valse 

e-mails op zijn website. 
De site moest daar vorig 
jaar juli mee stoppen op 

last van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

OPLICHTING

WhatsApp-fraude treft ouderen
In april is de fraude via WhatsApp drastisch 
toegenomen, melden de banken en de 
politie. Het gaat meestal om trucs waarbij 
criminelen zich voordoen als een familielid 
met geldnood. Hun telefoon is zogenaamd 
stuk en ze moeten snel een rekening beta-
len: kan pa of ma even snel iets voorschie-
ten? De politie Midden-Nederland spreekt 
van een vervijfvoudiging van het aantal 

aangiftes in korte tijd. De slachtoffers zijn 
veelal 60-plussers met volwassen kinde-
ren. De schade bedraagt honderden tot 
duizenden euro’s per geval. Veel ouderen 
zitten door de coronacrisis thuis en hebben 
alleen nog digitaal contact met hun kinde-
ren. Dat maakt ze kwetsbaarder dan 
anders. Lees meer over deze en andere 
fraude op pagina 10.

CORONA-OPLICHTING

Gouden tijd voor criminelen 
Terwijl Nederland probeert virusvrij te blij-
ven, halen criminelen alles uit de kast om 
misbruik te maken van de situatie. Elke 
week duiken er nieuwe trucs op om 
mensen op te lichten. Een kort overzicht:

• Phishing – al enige 
tijd gaan er mails rond 
waarin wordt beweerd 
dat je een nieuwe, 
virusbestendige bank-
pas moet aanvragen. Je 
moet dan via de mail 
inloggen op een site die 
zogenaamd van de 
bank is. Heel brutaal 
was de ‘NL-Alert’ die 

half april via sms werd verstuurd. Ook 
daarin stond een link naar een phishingsite. 
Echte NL-Alerts komen niet via sms.
• Ransomware – mails van criminelen 
kunnen ook leiden tot een ransomware- 
besmetting: de bestanden op je computer 
worden gegijzeld.
• Nepwebshops – nog steeds duiken er 
websites op waar zogenaamd mondkapjes 
en zelftests worden verkocht. Voor deze 
vorm van oplichting worden nu ook bonafi-
de websites gehackt en omgebouwd tot 
malafide webshops.
• Nepapps – er zijn corona-apps in omloop 
(geweest) die Android-telefoons met  
lockscreen-ransomware besmetten.
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EERSTE INDRUK

Amazon  
Prime Video 
Nu we veel meer tijd thuis doorbrengen, zijn 
streamingdiensten als Netflix populairder dan 
ooit. Nieuw in het aanbod is Amazon Prime 
Video. Die bestaat al een paar jaar, maar is nu 
ook in Nederland beschikbaar. Het aanbod is 
kleiner dan dat van Netflix, maar het bevat 
veel series die Netflix niet heeft, zoals het 
autoprogramma The Grand Tour en Star Trek 
Picard. Bij de films is er wel veel overlap. Het 
Nederlandse aanbod bestaat uit Jiskefet-afle-
veringen en een handjevol films. Amazon kan 
daarmee een aantrekkelijke aanvulling zijn op 
Netflix. Je kunt Amazon Prime Video een 
maand gratis proberen. Daarna kost het €3 
per maand. Meer over Amazon kun je lezen 
op pagina 24. consumentenbond.nl/ama-
zon-prime-videoIPHONE SE

Nieuw instapmodel iPhone 
Apple komt met een nieuwe, voor 
Apple-begrippen goedkope telefoon. De 
iPhone SE (2020) is namelijk te koop vanaf 
‘slechts’ €489. De duurste uitvoering (met 
128 GB geheugen) kost €659. Deze SE lijkt 
sprekend op eerdere modellen van Apple: 
hij heeft vrij brede randen rond het scherm 
en een vingerafdruksensor op de voorkant. 

Aan de binnenkant is de SE heel modern. Zo 
heeft hij de A13-chip uit de duurste iPho-
ne-modellen. Dat betekent: goede presta-
ties en heel veel mogelijkheden. De iPhone 
SE is verkrijgbaar in zwart, wit en rood. Wij 
zullen de iPhone SE zo snel mogelijk testen 
en de resultaten publiceren op consumen-
tenbond.nl/smartphone/vergelijker.

GOOGLE 

Mobiliteit in coronatijd 
Dat Google ons de hele dag via onze smart- 
phones volgt, levert soms interessante cijfers 
op. In het Community Mobility Report houdt 
Google sinds 29 februari bij hoe mobiel 
mensen zijn, en dat voor 131 landen. In 
welke landen gelden de strengste regels en 
blijven de mensen thuis? In Nederland is de 
mobiliteit veel minder gedaald dan in bijvoor-
beeld België, waar een strenger thuisblijfregi-

me geldt. In Nederland kregen restaurants, 
café, winkelcentra, musea en bibliotheken 
half april gemiddeld 46% minder bezoek dan 
voor de crisis. In België ziet Google een veel 
grotere afname van 79%. Andersom werden 
parken en stranden in ons land juist 33% 
vaker bezocht, tegen 20% minder in België. Je 
kunt de rapporten als pdf downloaden op 
google.com/covid19/mobility.

Nederlanders betalen 
voor cloudopslag2.000.000BR
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DIGITAALGIDS-NIEUWSBRIEF

In de nieuwsbrief van 
april onder andere:
• Test: de beste videobel-apps
• Je rechten in coronatijd
• Kan ik Windows 7-updates kopen?
• Onveilige camera’s
• 1000 prachtige satellietfoto’s
Lees de nieuwsbrief op digitaalgids.nl. 
Of ontvang hem maandelijks in je  
mailbox: meld je aan op  
digitaalgids.nl/nieuwsbrief




