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Tekst Dirkjan van Ittersum 

Veel bedrijven versturen commerciële nieuwsbrieven. 
Lang niet altijd zijn die gewenst, al was het maar omdat je 

mailbox erdoor volloopt. Met deze tips hou je zelf controle. 

Controle over  
je nieuwsbrieven 

Praktijk Nieuwsbrieven
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Voor een overzichtelijke inbox is het 
handig om het aantal reclame-
nieuwsbrieven te beperken. Met deze 
tips voorkom je een overdaad aan 
ongewenste nieuwsbrieven. 

Vinkje weghalen 
bij aanmelden

Veel bedrijven en organisaties willen 
hun klanten een nieuwsbrief sturen. 
Ze zijn wettelijk verplicht om klanten 
bij aanmelding direct de mogelijkheid 
te bieden om de mails te weigeren. 
Wil je ze niet? Let dan goed op of er 
iets over staat bij het maken van een 
account op een website. Meestal is 
het een kwestie van een vinkje plaat-
sen (of weghalen!) om te voorkomen 
dat je de mails krijgt. 

Klik op de 
afmeldlink

Als je toch een ongewenste 
nieuwsbrief ontvangt, kun je in het 
bericht gebruikmaken van een 
afmeldlink. Als je je hebt afgemeld, 
mag het bedrijf dergelijke mails niet 
langer verzenden. Het bedrijf mag 
je nog wel eenmalig een bericht 
sturen met de bevestiging dat je de 

nieuwsbrief niet meer ontvangt. 
Een afmeldlink is verplicht en staat 
vaak onderaan de mail, helaas soms 
goed verstopt. Het is belangrijk om 
niet op zo’n link te klikken als er 
sprake is van spam (zie het kader 
‘Spam of nieuwsbrief?’ op de vol-
gende pagina). 

Gebruik een 
wegwerpadres

Als je op een website je mailadres 
moet achterlaten en je wilt onge-
wenste mailings voorkomen, kun je 
een wegwerpmailadres gebruiken. Dit 
zijn adressen die bijvoorbeeld 60 
minuten geldig zijn. Er zijn meerdere 
aanbieders, een bekende is  
ikbenspamvrij.nl. Mocht een bedrijf 
toch ongewenste nieuwsbrieven 
versturen, dan zullen ze naar dit 
nepadres gaan en heb je er geen last 
van. Gebruik zo’n tijdelijk adres niet 
voor webshops: ze kunnen je dan 
geen mails sturen over de bezorging.

Toch 
ongevraagde 
nieuwsbrieven?
Wat kun je doen als een bedrijf toch 
ongevraagd nieuwsbrieven stuurt, of 
als een bedrijf berichten blijft verzen-
den ondanks dat je op de afmeldlink 
hebt geklikt? Onderstaande stappen 
kunnen helpen. 

1 Gaat het om een Nederlandse 
afzender? Meld het bij de Autoriteit 
Consument & Markt (acm.nl/ 
spamklacht). Deze overheidsorgani-
satie pakt Nederlandse bedrijven aan 
die ongevraagde berichten versturen. 
Bedrijven kunnen boetes tot 
€900.000 krijgen. 
2 Blokkeer de afzender. Veel web-
maildiensten hebben hier een knop 
voor. Daardoor komen toekomstige 
mails van deze afzender niet meer in 
de inbox. 
3 E-mailprogramma’s en webmail-
diensten hebben vaak ook de moge-
lijkheid om de afzender te rapporte-
ren. Dit kan onder meer bij Gmail en 
Outlook.com, maar ook in Thunder-
bird. Het bericht komt op een zwarte 
lijst waardoor dergelijke mails voort-
aan in het spammapje terechtkomen. 
De webmail van KPN en Ziggo heeft 
eveneens knoppen om spam te rap-
porteren. 
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Voorkom ongewenste 
nieuwsbrieven

Hoe zit het juridisch? 
De Nederlandse wet kent strenge regels voor mailings van bedrijven. De belangrijkste is 
dat een bedrijf zijn klanten wel mails mag sturen, maar alleen over diensten of produc-
ten die te maken hebben met wat ze eerder hebben gekocht. Het adres ergens anders 
voor gebruiken mag niet. Een luchtvaarmaatschappij die normaal mailt over goedkope 
tickets mag je niet plots een nieuwsbrief over vakantiehuisjes toesturen. Bovendien 
moet het bedrijf de ontvanger bij ieder bericht de mogelijkheid geven zich af te melden.

Nieuwsbrieven Praktijk
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Niet alle nieuwsbrieven zijn onge-
wenst, maar als je er veel ontvangt, 
kunnen ze je mailbox overspoelen. 
Bovendien is soms onduidelijk hoe 
een afzender aan je mailadres is 
gekomen. Met deze maatregelen hou 
je je mailbox overzichtelijk. 

Maak een 
tweede 
mailadres aan 
Door een extra mailadres te gebrui-
ken, uitsluitend voor commerciële 
nieuwsbrieven, hou je die gescheiden 
van de overige mails. Gebruik bijvoor-
beeld een gratis mailadres van Gmail, 
Outlook.com of een andere webmail-
dienst. Ook kun je bij veel internet-
providers gratis een extra mailadres 
aanmaken. 

Gebruik +-teken 
in Gmail-adres 

Gebruikers van Gmail kunnen met 
een truc de herkomst van een 
nieuwsbrief nagaan. Bij het aanma-
ken van een account op een website 
kun je het Gmail-adres voorzien van 
een plusteken met extra tekst. Om 
dit wat duidelijker te maken een 

voorbeeld: iemand gebruikt het 
mailadres janklaasen@gmail.com. 
Als hij zich aanmeldt voor de 
nieuwsbrief van bol.com kan hij 
invullen janklaasen+bol.com@gmail.
com. De nieuwsbrief komt gewoon 
aan, maar dankzij de toevoeging 
+bol.com kan hij dergelijke berichten 
herkennen en zelfs filteren (zie ver-
derop). Als je in de toekomst mails 
aan dit adres ontvangt met onduide-
lijke herkomst, weet je zeker dat dit 
komt via de inschrijving bij bol.com. 

Eigen domein? 
Gebruik aliassen  

Wie een eigen domeinnaam (www.
domeinnaam.nl) heeft, kan aliassen 
gebruiken. Dit zijn extra mailadressen 
zonder een eigen postbus. Meestal is 
een onbeperkt aantal aliassen 
beschikbaar, dus voor ieder account 
kun je er een aanmaken. Gebruik 
bijvoorbeeld wehkamp@domein-
naam.nl voor berichten van de beken-
de webshop en werknieuwsbrief@
domeinnaam.nl voor nieuwsbrieven 
van je werkgever. De berichten 
gericht aan deze adressen komen 
gewoon binnen. Door de alias kun je 
ze makkelijk filteren. Bovendien helpt 
het je te achterhalen wat de her-
komst is van een bericht. 

Aliassen  

bij providers 

Bij veel internetproviders kun je ook 
aliassen toevoegen. Dit kan in ieder 
geval bij KPN en Ziggo. Bij providers 
zit er meestal wel een beperking op. 
Zo kun je bij Ziggo maximaal tien 
aliassen koppelen aan één mailadres: 
de mails voor die aliassen komen in 
dezelfde mailbox. Ook kun je er zes 
verschillende mailadressen aanma-
ken: je krijgt dan maximaal zes mail-
boxen. Je kunt de aliassen en extra 
mailadressen gebruiken om de inbox 
met behulp van filters overzichtelijk 
te houden. 
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Spam of 
nieuwsbrief?

Er is een groot verschil tussen spam 
en (commerciële) nieuwsbrieven. Bij 
spam is er sprake van ongewenste 
mails van een onbekende afzender. 
Spam is illegaal. De inhoud is meestal 
dubieus. Bijvoorbeeld phishing of 
reclame voor bitcoins. Nieuwsbrieven 
zijn over het algemeen geen spam. 
Het zijn berichten van bedrijven of 
organisaties aan hun klanten. Pas als 
je ze ongevraagd ontvangt zonder 
dat je de kans hebt gehad er ‘nee’ 
tegen te zeggen, zijn ze spam.

Hou de inbox  
overzichtelijk

Praktijk Nieuwsbrieven
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Gmail 
1 Ga naar gmail.com en log in. 
2 Klik op  in het zoekvak.
3 Bepaal waarop het filter moet 
selecteren, bijvoorbeeld aan of van 
welk mailadres het bericht is ver-
zonden. 
4 Klik eventueel op Zoeken om te 
zien welke berichten er gefilterd zou-
den worden.
5 Als het filter correct werkt, ga je 
terug naar het instellingenvenster. 
Klik je op Filter maken.
6 Bepaal wat er moet gebeuren met 
de berichten. Maak een keus, bijvoor-
beeld ‘Inbox overslaan’ (zodat het 
bericht meteen wordt gearchiveerd) 
of ‘Label kiezen’ (het alternatief van 
Gmail voor mappen). Wij kiezen hier 
‘Label kiezen’. 
7 Kies een naam voor het label. 
8 Vink eventueel aan of het filter 
meteen op de huidige berichten toe-
gepast moet worden. 
9 Klik tot slot op Filter maken.

Outlook.com 
1 Ga naar outlook.com en log in met 
je Microsoft-account.
2 Klik op het  rechtsboven en dan 
op Alle Outlook-instellingen weer-
geven. 
3 Ga naar Regels.
4 Klik op +Nieuwe regel toevoegen.
5 Geef de regel een naam.
6 Kies een voorwaarde, bijvoorbeeld 
aan of van welk mailadres het bericht 
is verzonden.
7 Onder ‘Actie selecteren’ bepaal je 
wat er moet gebeuren. Verplaats 
berichten die aan de regel voldoen 
bijvoorbeeld naar een specifieke map. 
8 Het is ook mogelijk om uitzonde-
ringen op een regel toe te voegen.
9 Klik tot slot op Opslaan.

Door filters te gebruiken, zorg je 
ervoor dat mails automatisch in de 
juiste mappen komen te staan. Zo 
kun je instellen dat nieuwsbrieven 
van Bol.com, Wehkamp en Coolblue 
automatisch naar de map ‘Webwin-
kels’ gaan. Veel mailprogramma’s en 
webmaildiensten hebben filters, 
maar bijvoorbeeld Mail, het stan-
daardprogramma van Windows 10, 
heeft ze niet. Webmaildienten zoals 
Gmail en Outlook.com ondersteunen 
wel filters, net als het mailprogram-
ma Thunderbird. Hieronder enkele 
stappenplannen voor het instellen 
van filters. 

Thunderbird 
1 Klik op  > Berichtenfilters > 
Berichtenfilters. 
2 Klik op Nieuw.
3 Kies een naam voor het filter.
4 Bepaal wanneer het filter toege-
past moet worden, bijvoorbeeld bij 
het ophalen van nieuwe mail. 
5 Selecteer waar het bericht aan 
moet voldoen, bijvoorbeeld ver-
zonden aan of van een bepaald 
mailadres.
6 Kies wat er moet gebeuren, bij-
voorbeeld verplaatsen naar een spe-
cifieke map. 
7 Klik op Nu uitvoeren om het filter 
meteen toe te passen.  

Werk met filters  
in je mail programma 
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In de Digitaalgids vind je elke 2 maanden alles over digitale trends 
en online dreigingen. Probeer nu met korting.

Digitaal 
bijblijven?

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/digitaalgids/digitaalgids-aanbieding-35procent

