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Managementsamenvatting 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een consumententevredenheidsonderzoek bij 

elektronische communicatiediensten in 2009. Het is een vervolg op eerder door TNO 

uitgevoerd onderzoek naar consumententevredenheid in 2007.  

 

Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de 

tevredenheid van consumenten bij het gebruik van elektronische communicatiediensten 

weergegeven. Onderzocht is de tevredenheid over internet (vast/mobiel), telefonie 

(vast/mobiel) en televisie. Daarnaast zijn er extra vragen gesteld over het gebruik van 

090X-nummers en SMS-abonnementen. Waar mogelijk wordt er een vergelijking 

gemaakt met het consumenttevredenheidsonderzoek uit 2007. 

 

Tevredenheid 

• De tevredenheid is over de gehele linie licht gestegen ten opzichte van 2007. 

Voor bijna alle diensten geldt dat acht op de tien consumenten tevreden zijn en 

dan hun klanten over een jaar nog klant denken te zijn. Alleen voor mobiel 

internet via de laptop is de tevredenheid iets lager, maar nog steeds is zeven op 

de tien hier tevreden over. 

• De tevredenheid van consumenten over de informatievoorziening over tarieven 

voor abonnementen, abonnementsvormen, kosten van de helpdesk, 

aansluitingsprocedure en opzeggen van internet en mobiele telefonie is over de 

gehele linie gestegen. Het minst tevreden waren consumenten over de 

informatievoorziening over tarieven voor vast en mobiel bellen en over de 

tarieven van telefonische helpdesks. Hoger opgeleiden zijn vaker ontevreden 

over de informatievoorziening dan lager opgeleiden. 

• Het merendeel van de consumenten denkt (waarschijnlijk of zeker) over een jaar 

nog klant te zijn bij dezelfde aanbieder. 

• Consumenten met combinatiepakketten (dual of triple play) zijn over de gehele 

linie iets minder tevreden over hun aanbieder, maar denken in iets meer gevallen 

dat zij over een jaar nog dezelfde diensten afnemen. 

• De tevredenheid over de kwaliteit van het netwerk en de verbinding is nagenoeg 

gelijk gebleven ten opzichte van 2007. Een ruime meerderheid geeft aan 

tevreden te zijn met deze kwaliteit. 

 

Aankoop 

• Internet is de meest gebruikte informatiebron bij het oriënteren op een nieuw 

abonnement. 

• Bij de aanschaf van een product, vinden consumenten de prijs en kwaliteit het 

belangrijkst. De klantenservice, goede informatie, aanbiedingen en goede 

verhalen van derden zijn van minder belang.  

• De keuze voor een combinatiepakket wordt vaker gemaakt vanwege het gemak 

van alles bij één aanbieder dan vanwege de prijs. 

 

Overstappen 

• Het percentage consumenten dat een barrière heeft ervaren in het 

overstapproces, is in 2009 gedaald ten opzichte van 2007. In 2009 ondervindt 

10 procent van de consumenten die besluiten over te stappen naar eigen zeggen 

problemen (in 2007 was dit 24 procent).  
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• Het percentage consumenten dat hinder ondervond in het oriëntatieproces is 

gestegen van 14 procent in 2007 naar 18 procent in 2009. 

• Een ruime meerderheid van de consumenten is bekend met de overstapregeling 

tussen internetproviders.  

• Een kleinere meerderheid van de consumenten wist van de recente 

wetswijziging rondom het stilzwijgend verlengen. Ten opzichte van 2007 zijn 

ook minder consumenten geconfronteerd met stilzwijgende verlenging van hun 

contract. 

• Een deel (13 procent) van de consumenten denkt door de wijziging rond 

stilzwijgend contractverlenging nu vaker te gaan overstappen.  

 

Storingen en klachten 

• Technische problemen vormen (net als in 2007) het vaakst de aanleiding om 

contact op te nemen met de aanbieder. 

• Voor alle diensten geldt dat een meerderheid tevreden is over de klantenservice. 

Het meest tevreden zijn consumenten over de klantenservice van de mobiele 

telefonie/mobiel internet aanbieder. Voor de andere diensten is een groep van 

10-20 procent uitgesproken ontevreden. 

• De onvrede over de klantenservice wordt het meest beïnvloed door de wachttijd 

bij de telefonische helpdesks.  

• Van de consumenten die een klacht indienden bij hun aanbieder, is ongeveer de 

helft van mening dat de klacht adequaat is behandeld.  

• Een ruime meerderheid van de consumenten heeft in het afgelopen jaar een 

storing ervaren op minimaal een van de verbindingen. In de meeste gevallen 

gaat het om een storing van hooguit enkele uren. 

• Slechts ongeveer de helft van de consumenten neemt contact op met hun 

aanbieder in het geval van een storing.  

• Weinig consumenten kunnen spontaan een instantie noemen waar ze terecht 

kunnen met problemen die niet door de aanbieder wordt opgelost. 

• De naamsbekendheid van Consuwijzer is iets gestegen ten opzichte van 2007. 

Toch blijft de bekendheid laag; 15 procent geeft aan de website van 

Consuwijzer te kennen.  

 

SPAM 

• Een meerderheid van de consumenten ontvangt SPAM in de inbox.  

• Bijna driekwart beschouwt dit als vervelend, maar een gelijk aantal 

consumenten stelt ook dat dit nu eenmaal bij e-mailgebruik hoort.  

• Een minderheid van de consumenten geeft aan dat er meer zou moeten gebeuren 

om SPAM tegen te gaan. 

 

SMS-abonnementen 

• Eén op de tien consumenten heeft wel eens te maken gehad met een ongewenst 

sms-abonnement.  

• De groep consumenten onder de 30 jaar had hier gemiddeld het meest last van 

(18 procent).  

• Voor de meeste personen duurde het ongewenste abonnement maar enkele 

dagen, maar voor één op de tien langer dan een maand.  

• De consumenten die hinder hebben ondervonden van deze diensten schatten 

gemiddeld in dat dit hen 31 euro heeft gekost. Slechts weinig personen hebben 

deze kosten gecompenseerd gekregen. 
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090X-nummers 

• Een ruime meerderheid (2/3) belt wel eens naar een 090X-nummer.  

• Voor een kleine meerderheid zijn de kosten hiervan altijd duidelijk, voor vier op 

de tien is dit niet altijd het geval.  

• Een derde van de consumenten is niet bekend met de twee maatregelen van de 

overheid omtrent 090X-nummers. 

 

Aanbevelingen 

1. Hoewel de algemene tevredenheid over de informatievoorziening over 

elektronische communicatiemiddelen op veel onderdelen hoger is dan in 2007, 

bestaat er bij een groep consumenten nog steeds onduidelijkheid over de 

tarieven van vast en mobiel bellen in het buitenland en de tarieven van bellen 

buiten de bundel voor mobiele telefoonabonnementen. Aanbieders zouden de 

tevredenheid van hun klanten kunnen verhogen door het bieden van meer 

transparante informatie op dit gebied. 

2. Een relatief groot deel van de consumenten is ontevreden over de 

klantenservice. De informatievoorziening over de tarieven van deze service 

wordt, in vergelijking met andere informatie, lager gewaardeerd. De 

ontevredenheid met de klantenservice is ten opzichte van 2007 iets toegenomen. 

Deze onvrede wordt het meest beïnvloed door de wachttijd bij telefonische 

helpdesks en de kosten die hiermee gemoeid gaan. Aanbieders zouden de 

tevredenheid van hun klanten aanzienlijk kunnen verhogen door hun service op 

dit gebied te verbeteren. Gedacht kan worden aan het inkorten van de wachttijd, 

het bieden van meer duidelijkheid over de kosten van de telefonische helpdesk 

en het verlagen van de tarieven voor de klantenservice. 

3. Een groot deel (2/3) van de consumenten zegt minimaal eens per jaar te maken 

te hebben met een storing op de verbinding van hun elektronische 

communicatiediensten. Uitval op de verbinding is voor consumenten vervelend. 

Hoewel veel aanbieder regels hebben rond het uitkeren van vergoedingen als 

een storing bijvoorbeeld langer dan 24 uur heeft geduurd (wat in 19 procent van 

de storingen het geval is), worden maar zeer weinig consumenten financieel 

gecompenseerd. Consumenten nemen niet altijd de moeite om contact op te 

nemen met de aanbieder. Dit zou mogelijk kunnen worden verklaard door de 

vaak korte duur van storingen en de gemeten perceptie van de consument dat er 

vaak niet adequaat op klachten gereageerd wordt. Daar komt bij dat zij vaak 

expliciet om een vergoeding moeten vragen. Om de last voor consumenten te 

verlagen zouden de procedures rond het uitkeren van vergoedingen bij storing 

nader bekeken kunnen worden door de aanbieders.  

4. Ongeveer 10 procent van de consumenten, met name jongeren, heeft wel eens 

ongewenst een sms-abonnement afgesloten. Deze abonnementen kosten 

consumenten naar schatting €30 per abonnement. Het bedrag dat hiermee 

gemoeid is, loopt daarmee mogelijk in de miljoenen euro’s. Ondanks de 

aangescherpte sms-gedragscode geven veel consumenten aan dat het nog steeds 

onduidelijk is dat een sms tot een abonnement kan leiden en weten veel 

consumenten niet hoe ze het abonnement moeten stoppen. Consumenten die 

contact opnemen met de aanbieder, kunnen daar in veel gevallen niet voldoende 

worden geholpen om van het abonnement af te komen. De meerderheid van de 

klanten wordt doorverwezen naar de aanbieder van het abonnement zelf. 

Ondanks de al genomen stappen vraagt de situatie rond sms-abonnementen om 

onverminderde aandacht van telecom providers (aandacht voor 

informatievoorziening en procedures) en de overheid (aandacht voor 

regelgeving). 

5. Veel consumenten weten niet goed waar ze met hun klachten terecht kunnen als 

ze er met hun provider niet uit komen. Met name ouderen en mensen met een 
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lage opleiding hebben meer moeite met het benoemen van instanties die ze 

zouden kunnen benaderen. Consuwijzer is speciaal opgericht om consumenten 

te helpen met hun problemen rond elektronische communicatiediensten. Hoewel 

de naamsbekendheid van Consuwijzer ten opzichte van 2007 is toegenomen, 

wordt – als de vraag gesteld wordt waar consumenten met hun klacht naar toe 

zouden gaan-, de site nog steeds door vrijwel niemand zonder hulp genoemd. 

Een klein deel van de consumenten kiest de site als deze als keuze wordt 

aangeboden (6 procent) en nog steeds weet 85 procent van de consumenten niet 

van het bestaan van Consuwijzer af. In 2007 werd ook aanbevolen om de 

naamsbekendheid van Consuwijzer te verbeteren. Nu de verbetering gering 

blijkt, lijkt het nodig om de oorzaak van de beperkte naamsbekendheid voor de 

consument nader onder de loep te nemen.  
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1 Inleiding 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een consumententevredenheidsonderzoek bij 

elektronische communicatiediensten in 2009. 

1.1 Achtergrond 

Dit onderzoek is het vervolg op een eerdere studie die in 2007 is uitgevoerd door TNO in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In de studie uit 2007 is specifiek 

gekeken naar problemen die kunnen ontstaan bij aanschaf en gebruik van internet, vaste 

en mobiele telefonie en televisie, en het overstappen naar een andere aanbieder. 

Daarnaast is in 2007 een vergelijking gemaakt tussen consumententevredenheid met 

elektronische communicatie en tevredenheid van consumenten in andere sectoren in 

Nederland. Eén van de doelstellingen van het toenmalige onderzoek was het ontwikkelen 

van een methode die, eventueel met aanpassingen, herhaalbaar zou zijn in volgende 

jaren. In 2009 is het onderzoek uit 2007 weer tegen het licht gehouden en zijn, in overleg 

met experts en belanghebbenden uit de sector en het Ministerie van Economische Zaken, 

enkele aanpassingen gedaan aan de onderzoeksthema’s en de onderzoeksopzet. De lijst 

met thema’s is aangepast en uitgebreid met recente thema’s en ontwikkelingen. Er is 

vervolgens nieuw onderzoek uitgevoerd onder consumenten en de resultaten van dit 

nieuwe onderzoek zijn, waar mogelijk, met de resultaten uit 2007 vergeleken. Het 

onderzoek is uitgevoerd in het kader van een subsidieregeling van het Ministerie van 

Economische Zaken aan TNO.  

1.2 Doelstelling 

In 2007 is een nulmeting verricht naar de consumenttevredenheid bij het gebruik van 

communicatiediensten. Doelstelling van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in 

algemene consumententevredenheid over elektronische communicatiediensten en 

eventuele problemen en drempels die consumenten ervaren bij aanschaf, gebruik en 

overstappen. Dit onderzoek uit 2009 is hier een vervolg op. De doelstelling van dit 

onderzoek is dan ook tweeledig. Ten eerste zal het onderzoek voortbouwen op het 

onderzoek van 2007 en kijken in hoeverre er veranderingen zijn opgetreden op de 

destijds onderzochte hoofdthema’s. Ten tweede heeft het onderzoek als doel om nieuwe 

thema’s en vraagstukken te identificeren en te voorzien van een kwantitatieve 

onderbouwing. 

1.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: 

 

 

Hoe tevreden zijn consumenten in �ederland met hun elektronische 

communicatiediensten in 2009 op het gebied van de informatievoorziening, de 

aanschaf, het gebruik, het overstappen, de beëindiging van hun contract en de 

geschillenbehandeling, en hoe heeft deze tevredenheid  zich ontwikkeld ten opzichte 

van de tevredenheid in 2007?  
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Deze vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

 

 

• Welke nieuwe thema’s zijn te identificeren als de situatie op het gebied van 

elektronische communicatie in 2007 wordt vergeleken met de situatie in 2009? 

• Welke elektronische communicatiediensten gebruiken Nederlandse 

consumenten in 2009? 

• Hoe tevreden zijn zij over informatievoorziening rond, gebruik van en contact 

met de aanbieder over deze diensten? 

• Door welke factoren wordt deze tevredenheid beïnvloed? 

• Waar laten consumenten zich door beïnvloeden bij de aanschaf van 

elektronische communicatiediensten? 

• Welke drempels hebben consumenten ervaren bij het oriënteren op een andere 

dienst en het overstappen naar een andere aanbieder? 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee biedt een overzicht van het vorige consumententevredenheidsonderzoek, 

de situatie in 2007 en de veranderingen in het speelveld sinds die tijd. Er wordt daarnaast 

een overzicht gegeven van de thema’s die actueel zijn gebleven in het onderzoek en 

welke nieuwe thema’s er aan het onderzoek zijn toegevoegd. Hoofdstuk drie bespreekt in 

het kort de opzet die is gehanteerd voor de uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 

vier worden de resultaten van dit gebruikersonderzoek besproken, waarbij waar mogelijk 

een vergelijking is gemaakt met de uitkomsten uit het onderzoek van 2007. In het laatste 

twee hoofdstukken worden ten slotte de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

gegeven.  
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2 Veranderingen in het speelveld sinds 2007 

Dit hoofdstuk begint met een korte samenvatting van het onderzoek uit 2007 en de 

aanbevelingen die hieruit voortkwamen. Vervolgens zal een schets worden gegeven van 

de veranderingen in het elektronische communicatielandschap sinds die tijd. Er zal 

worden aangegeven welke thema’s actueel zijn gebleven en op basis van welke markt- 

en beleidsontwikkelingen nieuwe thema’s zijn geselecteerd voor het onderzoek in 2009. 

In hoofdstuk drie wordt verder toegelicht hoe het onderzoek van 2009 tot stand is 

gekomen en is uitgevoerd. 

2.1 Consumententevredenheid in 2007 

In 2007 zijn op basis van een analyse van het consumentenbeleid in de elektronische 

communicatiesector door het Ministerie van Economische Zaken vier thema’s 

gedefinieerd die consumenten als problematisch (zouden kunnen) ervaren; (1) 

transparantie, (2) overstapdrempels, (3) inbreuken op recht consument en (4) recht 

kunnen halen. De vraag aan TNO was een (kwantitatieve) onderbouwing op te stellen 

rond deze probleemgebieden.  

 

Uit het onderzoek in 2007 bleek dat de communicatiemarkt voor consumenten 

onoverzichtelijk was. In de meeste gevallen lag de tevredenheid van Nederlandse 

consumenten over informatie over verschillende aspecten van elektronische 

communicatiediensten tussen de 20 en 58 procent. Consumenten waren vooral 

ontevreden over de informatie over internetabonnementen, waarbij met name informatie 

over de kosten van de helpdesk, het opzeggen van een dienst en 

abonnementsvoorwaarden, contractduur en aansluitkosten slecht werden beoordeeld (zie 

Tabel 1). Veel consumenten kenden en bezochten vergelijkingssites voor elektronische 

communicatiediensten. Van de consumenten die gebruik maakten van vergelijkingssites 

gaf meer dan de helft aan deze sites betrouwbaar te vinden. Toch twijfelde ruim 37 

procent aan de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van deze websites.  

 

 Internet Mobiele telefonie 

Informatie over: +  

(pos) 

- 

(neg) 

+ 

(pos) 

-  

(neg) 

Tarieven 

abonnement 

40 30 50 23 

Abonnementsvorm

en 

50 17 57 14 

Kosten helpdesk 20 49 22 37 

Aansluitprocedure 43 17 58 9 

Opzeggen dienst 26 40 31 31 

Abonnementsvoor

waarden, 

contractduur, 

aansluitingskosten 

36 28 45 22 

Tabel 1 Tevredenheid over kwaliteit informatievoorziening in procenten 2007 
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De relatief lage tevredenheid rond de informatievoorziening staat in contrast met de 

relatief hoge tevredenheid van consumenten over het gebruik van elektronische 

communicatiediensten. In 2007 gaf ongeveer 80 procent van de consumenten aan over 

het algemeen tevreden tot zeer tevreden te zijn over het gebruik van internet, televisie en 

telefonie. Het percentage ontevreden consumenten schommelde voor de verschillende 

diensten tussen de 3 en 5 procent. In het onderzoek werd de tevredenheid uitgesplitst 

naar verschillende facetten. Hieruit kwam naar voren dat de consumenten vooral over de 

kwaliteit van de geleverde verbinding tevreden tot zeer tevreden waren. Minder tevreden 

waren de consumenten over de ervaringen met de klantenservice. De tevredenheid met 

de klantenservice kwam bij de vier onderzochte diensten niet uit boven de 66 procent 

(Tabel 2). Deze ontevredenheid werd niet zozeer veroorzaakt door de medewerkers zelf, 

maar vooral door de wachttijden van de telefonische helpdesks, de kosten hiervan en de 

manier waarop klachten uiteindelijk werden afgehandeld. Over de wachttijd voor de 

helpdesk van internetaanbieders was 41 procent van de consumenten tevreden tot zeer 

tevreden. Over de tarieven van de internet helpdesk was slechts 27 procent tevreden tot 

zeer tevreden. 

 

 Informatie  

over het  

productaanbod 

 

Tijd tussen  

aanvraag  

en gebruik 

Installatie Kwaliteit 

van de 

verbinding 

Internetbellen  

via internet-

aanbieder 

Klanten-

service 

 + - + - + - + - + - + - 

Internet 

 

71 4 75 9 77 6 82 7 74 8 58 16 

Vaste 

Telefonie 

72 4 76 4 77 3 84 4 - - 64 9 

Mobiele 

telefonie 

71 4 85 2 - - 84 5 - - 66 6 

Televisie 

 

66 6 75 4 72 5 71 12   54 14 

Tabel 2 Tevredenheid consumenten bij verschillende facetten van een dienst in procenten 2007 

 

 Internet Mobiele telefonie 

Barrières ondervonden bij overstap 24 12 

Waarvan: 

- Aansluiting werkte niet op afgesproken 

datum 

36 40 

- Administratieve problemen 32 33 

- Installatieproblemen 31  

- Modem werkte niet (optimaal) 25  

- Problemen met afsluiten vorige aansluiting 26 28 

- Problemen met factuur/betaling 22 18 

- Internetbellen werkte niet 12  

- Contractvorm 11 22 

Tabel 3 Ervaren problemen bij consumenten die in 2007 zijn overgestapt op het gebied van internet of 

mobiele telefonie in procenten 
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Van alle consumenten die zich in 2007 oriënteerden op een nieuwe internetaanbieder, 

gaf in 2007 14 procent aan overstapbarrières te hebben ervaren in het afgelopen jaar en 8 

procent op het gebied van mobiele telefonie. Van de consumenten die daadwerkelijk zijn 

overgestapt op het gebied van internet heeft bijna een kwart problemen ondervonden. In 

Tabel 3 staan de verschillende problemen die consumenten hebben ervaren in 2007 bij 

het overstappen op het gebied van internet en mobiele telefonie. 

 

In 2007 hadden consumenten over het algemeen weinig vertrouwen in een soepele 

overstap naar een andere aanbieder – 56 procent maakte zich zorgen dat een overstap 

niet probleemloos zou verlopen. Vooral bij het overstappen naar een andere 

internetaanbieder werden veel problemen verwacht. Consumenten verwachtten 

administratieve problemen, problemen bij verandering van apparatuur en hinderende 

contractverplichtingen. Ruim 60 procent van de consumenten gaf in 2007 zelfs aan dat 

zij dachten dat aanbieders een overstap opzettelijk zouden belemmeren. Bijna de helft 

van de consumenten gaf destijds ook aan dat zij te maken hadden gehad met 

stilzwijgende contractverlenging. Ook hadden veel consumenten twijfels over een 

overstap naar een combinatiepakket (multi-play) met verschillende diensten. De 

problemen die zij al voorzagen bij enkelvoudige diensten (beperkte informatie, overstap 

problemen) zouden volgens deze consumenten dan ineens voor meerdere diensten 

tegelijk gaan gelden. De perceptie dat overstappen problemen veroorzaakt, werd in de 

meeste gevallen gevoed door praktijkervaringen. 

 

Uit het onderzoek bleek ook dat consumenten maar zeer beperkt wisten hoe zij om 

moesten gaan met klachten. Ruim 77 procent van de consumenten wist niet waar ze 

terecht konden met hun klachten over elektronische communicatiediensten. De 

meerderheid van de consumenten die aangaf het wel te weten, diende de klacht eerst in 

bij de aanbieder. Mocht de klacht niet worden opgelost, dan meldden consumenten zich 

met hun klacht bij de Consumentenbond, geschillencommissie of een 

consumentenprogramma op televisie. Meer dan 80 procent van de consumenten vond het 

in 2007 belangrijk dat er een loket zou komen waar ze met alle klachten over 

elektronische communicatiediensten terecht zou kunnen. Slechts 2 procent van de 

consumenten kon Consuwijzer noemen. 

 

Ongeveer 70 procent van de consumenten maakte zich in 2007 bezorgd over reclames 

voor SMS diensten – zij wekten vaak de indruk gratis te zijn. Ongeveer 60 procent van 

de consumenten vond de tarieven voor deze diensten onoverzichtelijk en bijna driekwart 

dacht dat het moeilijk zou zijn van een SMS dienst af te komen als ze eenmaal 

aangemeld zouden zijn.  

2.2 Aanbevelingen uit het consumententevredenheidsonderzoek in 2007 

In 2007 werden (samengevat) de volgende drie aanbevelingen gedaan: 

1. In het rapport werd het belang van betrouwbare en heldere informatie nog eens 

onderstreept. Onduidelijke informatie zou een barrière kunnen zijn voor een 

overstap en daarmee een goede werking van de markt. Informatie over 

communicatiediensten kon volgens de onderzoekers het best worden verspreid door 

aanbieders zelf omdat dit de belangrijkste bron was voor consumenten in 2007. Het 

werd van belang geacht dat de consumenten betrouwbare en heldere informatie 

zouden kunnen vinden over met name opzeggen, aansluitkosten en 

contractvoorwaarden. Daarnaast zou de helpdesk van aanbieders meer aandacht 

moeten krijgen, omdat ook deze een belangrijke rol zou spelen in de 
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informatievoorziening. De problemen die werden geïdentificeerd in het rapport van 

2007 zouden in overleg met de sector aangepakt kunnen worden 

 

2. De tweede aanbeveling was gericht op het regelen van de overstap door de 

aanbieders zelf. Volgens de onderzoekers zou het regelen van de overstap in handen 

gelegd moeten worden van de nieuwe aanbieder. Bij de overstap tussen mobiele 

telefonie abonnementen was dit in 2007 al zo geregeld. Ook bij het overstappen naar 

een nieuwe internetprovider zou deze regel moeten gaan gelden. Deze maatregel zou 

discontinuïteit van de verbinding en problemen met opzeggen voor een groot deel 

moeten verhelpen. Het vereenvoudigen van overstappen zou ook de marktwerking 

verbeteren. Consumenten zouden dan eerder in staat zijn voor een andere aanbieder 

te kiezen bij onvrede of voorkeur voor een ander product. Daarnaast zouden 

aanbieders verplicht kunnen worden gesteld de datum aan te geven dat het contract 

zou aflopen.  

 

3. Een derde aanbeveling ging over het omgaan met klachten. Bij het ontstaan van 

problemen bij het gebruik van een dienst, moest er meer duidelijkheid komen hoe 

consumenten hun klachten konden oplossen. Ten eerste werd het van belang geacht 

dat elke aanbieder over een goed bereikbare en betaalbare helpdesk zou beschikken. 

Mochten de consumenten er vervolgens niet uitkomen, dan was het volgens de 

onderzoekers van belang dat zij zouden weten waar zij terecht zouden kunnen met 

het geschil, welke procedures er gevolgd zouden moeten worden en welk resultaat 

zou kunnen worden verwacht. Het ging daarbij niet alleen om informatie over de 

rechten van de consument, maar ook over zijn plichten. De bekendheid van 

Consuwijzer zou vergroot moeten worden en elke aanbieder van internet zou zich 

moeten aansluiten bij een geschillencommissie.  

2.3 Veranderingen in het elektronische communicatielandschap sinds 2007 

Sinds het verschijnen van het consumententevredenheidsonderzoek in 2007, zijn de 

omstandigheden op de markt voor elektronische communicatie veranderd. Zo zijn er 

bijvoorbeeld steeds meer gebruikers die mobiel internet afnemen, zijn er steeds meer 

consumenten die combinatiepakketten afnemen en stijgt de hoeveelheid bellers via 

VoIP
1
. Ook zijn er veranderingen in het beleid; op landelijk politiek niveau is aandacht 

besteed aan het overstappen naar een andere internetprovider en op Europees niveau zijn 

er afspraken gemaakt om de roamingkosten aan banden te leggen. Al deze 

ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op de consumententevredenheid in 2009. In dit 

hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van deze ontwikkelingen.  

 

In de aanloop naar het nieuwe gebruikersonderzoek is met diverse belanghebbenden 

(telecombedrijven, consumentenorganisaties en beleidsmakers) gesproken over de 

veranderende omstandigheden met als doel bestaande en nieuwe thema’s te benoemen en 

selecteren. In dit hoofdstuk wordt ook verder ingegaan op de resultaten van deze 

gesprekken. 

                                                        
1
 Meer informatie over marktontwikkelingen zijn te vinden in de Marktrapportage Elektronische Communicatie. 

http://www.ez.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_3AC539CE61D60FB441447F8889366AC9291A0500  
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2.3.1 Grote stijging mobiel internet 

Steeds meer consumenten hebben internet op hun mobiele telefoon of maken gebruik 

van mobiel internet op hun laptop.
2
 Volgens de Marktrapportage elektronische 

communicatie van september 2009 wordt een steeds groter deel van de omzet van 

aanbieders van mobiele telefonie gegenereerd uit de verkoop van data-abonnementen en 

de afhandeling dataverkeer (Kool et al 2009). Ook wordt in deze rapportage geschat dat 

20 procent van de mobiele telefonieaansluitingen in Nederland geschikt is om gebruik te 

maken van het 3G-netwerk. 

 

De meeste aanbieders van mobiele telefonie bieden mobiel internet aan voor rond de €10 

per maand – hiervoor krijgt de gebruiker onbeperkt internet binnen Nederland. Sommige 

bedrijven gebruiken hiervoor wel een fair use policy.
3
 Vooral sinds de introductie van de 

iPhone in 2008 is het mobiele dataverkeer enorm toegenomen. Bij T-Mobile was in 2008 

het dataverkeer goed voor 10 procent van de omzet (Boogert 2009). Ook maken 

consumenten steeds vaker gebruik van mobiel internet op hun laptop of netbook (een 

mini-notebook). Hiervoor gebruiken de meeste consumenten een dongel (losse hardware 

om gebruik te maken van internet). Mobiel internet via de laptop is beschikbaar vanaf 

ongeveer €20 per maand. 

2.3.2 Mobiel bellen en internet in het buitenland  

Mobiel bellen in het buitenland is bij de meeste aanbieders goedkoper geworden sinds 

2007. De Europese Commissie heeft vanaf september 2007 maximumtarieven ingesteld 

voor bellen en gebeld worden in de EU – het zogenaamde Eurotarief. De tariefwijziging 

wordt vanaf 2007 elk jaar naar beneden bijgesteld. In de zomer van 2009 is dit tarief 

verlaagd naar €0.51 per minuut. Gebeld worden in de EU landen daalde van €0.29 per 

minuut in 2007 naar €0.23 in 2009. Medio 2008 is daarnaast door de Europese ministers 

voor Telecom afgesproken dat een sms niet meer dan 11 cent mag kosten, iets meer dan 

een derde van de gemiddelde prijs van 29 cent in 2007 (Europe’s Information Society 

Portal). Deze maatregel is in 2009 van kracht geworden.  

 

Nu steeds meer telefoons zijn uitgerust met een mobiele internetverbinding, is ook het 

gebruik van mobiel internet in het buitenland toegenomen. De prijzen voor mobiel 

internet variëren echter nog steeds sterk, per aanbieder en per land. Om het nog 

ingewikkelder te maken, hebben enkele aanbieders ook binnen landen verschillende 

afspraken gemaakt met aanbieders, zodat de prijzen per gastnetwerk kunnen verschillen. 

Dit bemoeilijkt een goede vergelijking.  

 

Verschillende aanbieders van mobiele telefonie hebben in 2008 wel de tarieven voor 

mobiel dataverkeer verlaagd. De meeste prijzen van de aanbieders binnen Europa 

verschillen van €2 per MB tot €15 per MB. In het derde kwartaal van 2007 betaalden 

Europeanen volgens een rapport van de Europese Commissie gemiddeld €5.24 per MB 

binnen de Europese Unie. Buiten de EU liggen de prijzen meestal hoger. Mobiel internet 

is buiten de EU mogelijk van €5 per MB tot ongeveer €20 per MB. Dit betekent dat voor 

het downloaden van één liedje (MP3 bestand) binnen Europa tussen €8 en €60 wordt 

betaald. Buiten Europa liggen deze prijzen tussen €20 en €80. Zie voor een overzicht van 

internet activiteiten per MB dataverkeer in Tabel 4. Als Nederlandse consumenten in het 

                                                        
2
 In de Marktrapportage Elektronische Communicatie Mei 2009 (Kool et al 2009), wordt het aantal (actieve) gebruikers 

van mobiel internet in Nederland in 2008 geschat tussen 1,5 en 2 miljoen. 
3
 Bij de fair use policy wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik van dataverkeer. Klanten die X keer het gemiddelde 

verbruiken, krijgen zij een waarschuwing. Wanneer het verbruik na herhaaldelijk verzoek niet afneemt, kan de 

aanbieder het standaardtarief voor internet in rekening brengen. 
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buitenland internet raadplegen en content downloaden via hun mobiele telefoon, kunnen 

de kosten flink oplopen. 

 

Activiteit Geschat verbruik voor 1 MB 

dataverkeer 

E-mailberichten (zonder bijlagen) ophalen 

of versturen 

100 

Internetpagina’s bekijken (pagina’s geschikt 

gemaakt voor mobiel internet, zonder veel 

plaatjes) 

33 

Ringtones en wallpapers downloaden 6 

MP3 bestanden downloaden ¼   

Foto’s downloaden of filmpjes op YouTube 

kijken 

½ 

Internetradio luisteren 6 minuten 

Tabel 4 Activiteiten per 1 MB mobiel dataverkeer (gebaseerd op informatie Vodafone en KPN website) 

Eind 2007 waren op het Meldpunt Internet van de Consumentenbond al honderden 

klachten binnengekomen van consumenten die na een vakantie een rekening ontvingen 

van honderden of duizenden euro’s. Van de consumenten die melding maakten op de site 

van de Consumentenbond gaf bijna 80 procent aan niet te weten hoe hoog de kosten 

waren (Schaafsma 2007). Ook in 2008 kwamen er klachten binnen over hoge 

telefoonrekeningen na terugkomst uit het buitenland, bijvoorbeeld op de website van 

TROS Radar.  

 

De hoge tarieven voor internetverkeer hebben niet alleen in Nederland geleid tot veel 

klachten. De Europese ministers van Telecom hebben in 2008 het voorstel gedaan dat 

operators voor mobiel internetverkeer niet meer dan €1 roamingkosten per MB mogen 

rekenen. Aan de kosten voor dataverkeer aan klanten wilden zij geen plafond stellen. Om 

de hoge rekeningen te beperken zouden gebruikers daarnaast in staat gesteld moeten 

worden een internetslot in te stellen. Dit slot zou in werking moeten treden als een grens 

van €50 exclusief BTW wordt overschreden (Boogert 2008). In maart 2009 is dit 

voorstel door het Europees Parlement verworpen (ANP 2009). De parlementsleden 

hebben de maximale roamingkosten verlaagd van €1 naar €0.50 per MB. Dit betekent 

voor consumenten overigens niet dat zij maximaal €0.50 gaan betalen per MB, elke 

provider kan nog steeds zelf de kosten bepalen voor dataverkeer.  

2.3.3 Overstappen naar een andere internetprovider 

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in 2007 afspraken gemaakt met de zes 

grootste aanbieders (BBNed, Online, KPN, Tele2, UPC en Ziggo) over de aanpak van 

overstapdrempels. Door hen is een plan van aanpak overstapdrempels breedband 

opgesteld.
4
 Dit plan bevatte vier doelstellingen: 

 

1. Consumenten worden via websites van de aanbieders helder geïnformeerd over 

het overstapproces 

2. Betrokken providers melden zich aan bij de Geschillencommissie Elektronische 

Communicatiediensten 

                                                        
4
 Hierbij moet vermeld worden dat het nieuwe overstapmodel (nieuwe aanbieder regelt de overstap) alleen geldt voor 
de deelnemende aanbieders uit het Forum Interconnnectie en Speciale Toegang (FIST). Er zijn ook nog partijen die 

buiten dit model werken. 
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3. Per 1 januari 2009 kan de consument makkelijker overstappen, doordat 

aanbieders het overstapproces volledig voor de nieuwe klant kan verzorgen. Dit 

geldt ook voor complexe contracten. 

4. Per 1 januari 2009 zal tenminste 95 procent van het aantal overstappen 

probleemloos verlopen met een dienstonderbreking die maximaal 24 uur mag 

duren.  

 

Daarnaast is per 1 juli 2009 de Telecommunicatiewet gewijzigd. Als gevolg van deze 

wijziging kunnen Nederlandse consumenten na afloop van de initiële contractsperiode 

het contract opzeggen, met een maand opzegtermijn. Hierdoor zullen gebruikers meer 

vrijheid hebben om over te stappen. Providers hebben niet de verplichting hun klanten op 

de hoogte te stellen dat hun contract afloopt.  

2.3.4 SMS-diensten 

In 2008 heeft de ConsuWijzer veel meldingen binnen gekregen over SMS diensten zoals 

ringtone abonnementen, entertainment- en datingdiensten. Ook in 2009 heeft de 

Consumentenautoriteit het onderwerp daarom weer als prioriteit op de agenda gezet 

(Consumentenautoriteit 2009). De Consumentenautoriteit onderscheidt daarbij drie 

problemen, die voornamelijk te maken hebben met transparantie van de dienst en 

kwaliteit van de informatie. Ten eerste zijn advertenties voor SMS-diensten verwarrend 

en onduidelijk. In de advertenties wordt vaak nog niet altijd voldoende duidelijk gemaakt 

dat de consument na inschakelen van de dienst een abonnement heeft afgesloten. Verder 

is het vaak onduidelijk hoe de overeenkomst tot stand komt en stopgezet kan worden. 

Ook de kosten voor de SMS-diensten zijn vaak onduidelijk voor gebruikers. 

 

In 2008 is de gedragscode aangescherpt door aanbieders van SMS-diensten. Deze code is 

opgesteld door alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS-diensten in 

Nederland (www.smsgedragscode.nl). Op de website kunnen consumenten informatie 

opvragen over sms-diensten en zien hoe ze deze diensten kunnen opzeggen. Ook hebben 

de partijen een sms-dienstenfilter ingesteld (www.smsdienstenfilter.nl). Consumenten 

die zich hier aanmelden (via sms) kunnen geen sms-abonnementen meer aangaan. In 

oktober 2009 hadden hier volgens een bericht van ANP inmiddels 175.000 mensen 

gebruik van gemaakt.  

 

De problematiek rond sms-diensten blijft echter urgent. Er blijven veel klachten 

binnenstromen bij consumentenorganisaties. In oktober 2009 zijn hier nog Kamervragen 

over gesteld, waarop staatssecretaris Heemskerk heeft aangegeven aanvullende 

maatregelen te overwegen als onderzoek uitwijst dat dit noodzakelijk is.
5
  

2.3.5 Wet oneerlijke handelspraktijken 

De Consumentenautoriteit is opgericht voor het aanpakken van collectieve inbreuken op 

het consumentenrecht. Oneerlijke handelspraktijken zoals misleidende reclame, prijzen 

noemen waarin niet alle kosten worden vermeld en agressieve werving van nieuwe 

klanten, zijn hier een voorbeeld van (Consumentenautoriteit 2009). Deze praktijken 

hebben volgens de Consumentenautoriteit voornamelijk betrekking op de promotie, 

verkoop of levering van een product of dienst aan een consument. De nieuwe wet, 

gebaseerd op een Europese richtlijn, is in oktober 2008 in werking getreden. De 

Consumentenautoriteit en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op het 

naleven van de wet en kunnen aan overtreders een bestuurlijke boete of een last onder 

dwangsom opleggen.  

                                                        
5
 ET/TM 9154264 Antwoorden op Kamervragen http://www.ez.nl/dsresource?objectid=170392&type=PDF 
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Binnen de sector elektronische communicatie doen zowel de Consumentenautoriteit als 

de OPTA onderzoek naar misbruik van dure telefoonnummers en misleidende of 

agressieve verkooppraktijken en misleidende of agressieve telefonische verkoop. In 2009 

heeft de Consumentenautoriteit verschillende boetes opgelegd aan bedrijven die zich niet 

houden aan de regels die gelden voor het telefonisch werven van klanten. Bedrijven 

maken bijvoorbeeld tijdens de verkoopgesprekken niet altijd voldoende hun identiteit 

bekend. Verder maakte men de klanten soms niet duidelijk dat het doel van het gesprek 

het verkopen van bijvoorbeeld een abonnement is, of gaven bedrijven ze geen duidelijke 

informatie over het opzeggen van het abonnement.  

2.3.6 090X-nummers 

In 2009 is een aantal wettelijke maatregelen getroffen om gesignaleerde ergernissen rond 

090X-nummers terug te dringen. Ten eerste het hanteren van een verplicht 

maximumtarief voor het bellen naar 090X-nummers, ten tweede het instellen van een 

geschillencommissie waar aanbieders zich bij aan moeten sluiten, ten derde ruimere 

bevoegdheden voor OPTA om misstanden aan te pakken en als laatste meer 

mogelijkheden voor de consument om buitensporige rekeningen op te schorten
6
. De 

eerste effecten van deze maatregelen worden langzaamaan zichtbaar. De OPTA heeft een 

aantal houders van 090X-nummers op de regels gewezen en veel tarieven zijn inmiddels 

verlaagd. Toch blijft het een punt van zorg en is het goed om in dit onderzoek aandacht 

te besteden aan de ervaringen van de consument.  

2.4 Onderwerpen consumententevredenheidsonderzoek 2009  

In deze paragraaf zal worden aangegeven welke thema’s uit 2007 actueel zijn gebleven 

en daarom terugkeren in het onderzoek van 2009 en welke thema’s aan het onderzoek 

zijn toegevoegd. Onderstaande tabel bevat een schematisch overzicht van de 

onderwerpen in 2007 en de aanpassingen/ toevoegingen in 2009. In rood weergegeven 

zijn die onderwerpen die in 2009 niet zijn teruggekomen. In groen is aangegeven welke 

nieuwe onderwerpen er in 2009 zijn bijgekomen. 

                                                        
6
 Zie ook kamerbrief staatssecretaris Frank Heemskerk, 

http://www.ez.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2009/September_2009/Eerste_effecten_090X_aa

npak_positief_vinger_aan_de_pols_blijft_nodig  
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Thema CTO 2007 CTO 2009 

Diensten • Vaste telefonie 

• Mobiele telefonie 

• Vast Internet 

 

• Televisie Analoog/ Digitaal 

 

• Elektriciteit 

• Bancaire zaken 

• Ziektekostenverzekering 

• Vaste telefonie 

• Mobiele telefonie   

• Vast Internet 

• Mobiel Internet 

• Televisie Analoog/ Digitaal 

• Combinatiepakketten 

 

Proces Aankoop • Kwaliteit van informatie 

• Transparantie van informatie 

• Online/offline kopen 

• Kwaliteit van informatie 

• Transparantie van  

Informatie 

• Afweging van consument 

(kwaliteit, prijs, service of 

combinatie) 

• Verkoopervaringen 

Gebruik • Tarieven servicedesk 

• Wachttijden servicedesk 

• Effectiviteit servicedesk 

• Tarieven servicedesk 

• Wachttijden servicedesk 

• Effectiviteit servicedesk 

• Kwaliteit en snelheid van de 

verbinding 

• Storingen 

• Tarieven buitenland 

Overstappen • Problemen bij 

overstapproces 

• Betrouwbaarheid informatie 

bij overstappen 

• Continuïteit dienstverlening 

• Stilzwijgende 

contractverlenging 

 

• Problemen bij overstapproces 

• Betrouwbaarheid informatie bij 

overstappen 

• Continuïteit dienstverlening 

• Stilzwijgende 

contractverlenging 

• Transparantie tarieven/ 

informatie bij overstappen 

• Bekendheid met nieuwe 

afspraken rond overstappen 

en verlengen contract 

Geschillen • Geschilafhandeling 

aanbieder 

• Bekendheid en 

beschikbaarheid 

klachtenloket 

• Geschilafhandeling aanbieder 

• Bekendheid en beschikbaarheid 

klachtenloket 

• Financiële compensatie 

• >aamsbekendheid 

Consuwijzer 

SMS-diensten • Bezorgdheid over SMS 

reclames 

• Bekendheid en werking van 

sms-gedragscode 

• Ervaringen met afsluiten 

SMS-diensten 

Spam  • Perceptie omvang probleem 

• Ervaringen 

090X-nummers  • Effectiviteit regelgeving 

• Ervaringen  

Tabel 5 Overzicht onderwerpen CTO 2007 en CTO 2009 
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In Tabel 5 is in de kolom CTO 2007 weergegeven welke thema’s er in 2007 zijn 

behandeld in het onderzoek. Thema’s die in 2009 niet meer in het onderzoek zijn 

opgenomen, staan vetgedrukt in de 2007 kolom in de kleur rood. In de kolom CTO 2009 

staan alle thema’s die in 2009 zijn meegenomen in het onderzoek. Alle onderwerpen die 

extra aan het onderzoek zijn toegevoegd, staan vetgedrukt in het groen. Uit dit overzicht 

wordt duidelijk dat er op basis van de inventarisatie veel thema’s en onderwerpen nog 

steeds actueel zijn in 2009. Daarnaast zijn er twee nieuwe diensten en 15 nieuwe 

onderwerpen aan de lijst toegevoegd. Het onderzoek is dus aanzienlijk uitgebreid. 

Hieronder zijn de veranderingen ten opzichte van 2007 verder uitgewerkt. 

2.4.1 Diensten 

Het onderzoek uit 2007 besteedde aandacht aan de tevredenheid over vaste- en mobiele 

telefonie, vaste internetaansluitingen en digitale- en analoge televisie. De tevredenheid 

van consumenten met deze diensten werd in het onderzoek vergeleken met de 

tevredenheid bij drie andere diensten; elektriciteit, bancaire zaken en 

ziektekostenverzekeringen. 

 

Het ligt nog steeds voor de hand om de tevredenheid te bepalen voor bovengenoemde 

elektronische communicatiediensten. Gezien de toename van het gebruik van mobiel 

internet (via telefoons en laptops), is dit in 2009 toegevoegd als extra dienst. Daarnaast is 

er aandacht gekomen voor diensten die in combinatiepakketten worden aangeboden (het 

zogenaamde multi-play). Steeds meer consumenten maken namelijk gebruik van de optie 

om meer diensten af te nemen bij een aanbieder. In 2009 is in dat kader onderzocht of de 

tevredenheid, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheden tot overstappen, hierdoor wordt 

beïnvloed. In het onderzoek wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen gebruikers van 

losse diensten en gebruikers met een combinatiepakket met twee of drie diensten. Een 

verschil met het consumententevredenheidsonderzoek in 2007 is dat er geen vergelijking 

is gemaakt met andere diensten zoals energie en bankzaken. De toevoeging van en 

mobiel internet en multi-play pakketten in combinatie met de uitgebreide thema’s heeft 

de vragenlijst dusdanig uitgebreid dat een vergelijking met andere diensten/ sectoren niet 

haalbaar meer was.  

2.4.2 Aankoop 

In 2007 werd al onderscheid gemaakt in verschillende fasen van het gebruiksproces 

(aankoop, gebruik, opzeggen/overstappen). Dit onderscheid blijft ook in 2009 bestaan. In 

2007 werd hierbij vooral gekeken naar de kwaliteit en transparantie van de informatie bij 

aankoop (door de aanbieder en van bijvoorbeeld vergelijkingssites). In 2009 blijft dit een 

punt van aandacht. Ook is in 2009 gekeken naar de ervaringen met verschillende 

verkooppunten (online/ offline/ huis-aan-huis). En wordt extra onderzocht welke 

afweging de consument maakt bij de aankoop van een bepaald product. Wat weegt 

bijvoorbeeld zwaarder: kwaliteit, prijs of service? 

2.4.3 Gebruik 

Wanneer consumenten een dienst afnemen bij een bepaalde aanbieder, is het van belang 

dat zij tevreden zijn over de kwaliteit van deze dienst en over de service van de 

aanbieder. Zowel in 2007 als in 2009 staat dit onderwerp dan ook op de agenda. 

Bevraagd is hoe tevreden consumenten zijn over de kosten van de dienst, de tarieven van 

de servicedesk, de wachttijd van de servicedesk en de wijze waarom de aanbieder met 

klachten om gaat. In 2009 is verder speciale aandacht geschonken aan eventuele 

storingen op het netwerk. In hoeverre hebben gebruikers te maken met storingen? En op 

welke wijze worden storingen door aanbieders verholpen? 
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2.4.4 Overstappen 

Uit het onderzoek in 2007 bleek dat veel Nederlandse consumenten zich zorgen maakten 

over het overstapproces. Veel consumenten hadden ervaring met moeizame 

overstapprocedures. Inmiddels is er een aantal maatregelen getroffen die het overstappen 

voor de consument gemakkelijker zouden moeten maken. Het onderwerp blijft hierdoor 

wel actueel, maar in 2009 is een aantal nieuwe accenten gelegd. De procedures rond 

overstappen zijn door de nieuwe overstapregeling anders ingericht. 

Een nieuwe vraag is of consumenten gebruik hebben gemaakt van de nieuwe regeling.  

Vanzelfsprekend blijft de tevredenheid over het overstapproces een belangrijk 

onderwerp. Daarbij is gekeken naar o.a. de continuïteit van de dienstverlening, de 

betrouwbaarheid van de informatie bij het overstappen en de problemen van 

stilzwijgende contractverlenging. Daarbij is gevraagd of consumenten al iets merken van 

de nieuwe wetgeving rond de stilzwijgende contractverlening en is extra aandacht 

besteed aan problemen bij een overstap naar een ander product van dezelfde aanbieder 

(bijvoorbeeld in het geval van een combinatiepakket). 

2.4.5 Geschillen 

Ook in 2009 blijft relevant om te onderzoeken hoe consumenten omgaan met klachten 

over hun dienst en/of aanbieder. Weten zij waar zij terecht kunnen en welke procedures 

zij kunnen volgen? Specifiek is gevraagd bij welke instantie gebruikers terecht denken te 

kunnen. Ook is gekeken worden of de bekendheid van Consuwijzer in 2009 groter is dan 

in 2007.  

2.4.6 Privacy  

In het onderzoek van 2007 is, naast een veelheid aan thema’s over elektronische 

communicatie, ook het thema privacy aan bod gekomen. Het betrof een aantal stellingen 

over privacy en de mate van ongerustheid hierover en de betrouwbaarheid van 

informatie. Dit thema is in 2009 komen te vervallen. Privacyaspecten van elektronische 

communicatie zijn en blijven een belangrijk, maar ook een ingewikkeld thema. Om dit 

op een systematische manier te onderzoeken zodat onderbouwde uitspraken gedaan 

kunnen worden over de manier waarop consumenten hun privacy ervaren, is een 

uitgebreider onderzoek nodig. De scope van dit onderzoek is daarvoor niet geschikt. 

2.4.7 �ieuwe onderwerpen 

In het licht van de veranderde omstandigheden, zijn thema’s in 2009 meegenomen die 

nog niet in het onderzoek van 2007 zaten. De keuze voor deze thema’s is voortgekomen 

uit een inventarisatie van veranderingen in de sector. Met belanghebbenden is besproken 

welke thema’s het meest urgent aandacht behoefte. Op basis van deze prioritering is de 

uiteindelijke keuze gemaakt. De aangedragen thema’s zijn waar mogelijk in het nieuwe 

onderzoek meegenomen.  
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3 Opzet consumentenonderzoek 

Dit onderzoek is opgezet als onderdeel van een subsidieregeling van het Ministerie van 

Economische Zaken aan TNO rond een aantal monitoringsactiviteiten. Het 

consumententevredenheidsonderzoek dat door TNO is uitgevoerd in 2007 diende 

hiervoor als basis. Er is een gebruikeronderzoek uitgevoerd waarbij door middel van een 

vragenlijst bij consumenten is getoetst hoe zij bepaalde thema’s rond elektronische 

communicatie, drempels en problemen hebben ervaren. Voorafgaand aan het 

consumentenonderzoek is een deskresearch uitgevoerd waarbij nieuwe thema’s en 

problemen zijn gedefinieerd. Ondersteund met de input van experts uit het veld 

(telecombedrijven, beleidsmakers, consumentenorganisaties) zijn de prioriteiten van het 

onderzoek van 2009 vastgesteld.  

3.1 Afbakening 

Het probleemgebied wordt afgebakend door de sector elektronische communicatie: 

telefonie (vast en mobiel), internettoegang (vast en mobiel) en televisie (analoog en 

digitaal). Het onderzoek is verder afgebakend door te kijken naar problemen bij 

aanschaf, gebruik en wisselen van aanbieder door particulieren. Zakelijke gebruikers 

vormen geen onderdeel van dit onderzoek.  

3.2 Opzet gebruikersonderzoek 

Allereerst is een deskresearch uitgevoerd om in kaart te brengen welke veranderingen er 

hebben plaatsgevonden in het speelveld sinds het onderzoek in 2007. Vervolgens zijn de 

resultaten van dit onderzoek voorgelegd aan belanghebbenden uit het veld 

(telecombedrijven, beleidsmakers en consumentenorganisaties). Deze belanghebbenden 

is gevraagd de lijst thema’s verder aan te vullen en waar mogelijk te prioriteren. Op basis 

van deze input is bepaald welke thema’s uit 2007 actueel zijn gebleven en welke nieuwe 

thema’s in 2009 toegevoegd zouden moeten worden aan het onderzoek. Op basis van 

deze thema’s heeft TNO een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is door Blauw 

Research uitgezet onder een representatieve groep consumenten. 

 

De (online) vragenlijst is door Blauw Research via een mailing onder de aandacht 

gebracht van het panel �ieuw �ederlands Peil. Dit panel is door Blauw opgericht voor 

een telecomaanbieder. Het panel, met in totaal 4026 personen, heeft eerder aangegeven 

open te staan voor benadering voor onderzoeken als deze. Er is voor deze groep gekozen, 

omdat er bij Blauw Research al enige voorkennis bestond over het dienstengebruik van 

dit panel en het daardoor zeer waarschijnlijk was dat deze groep ook resultaten kon 

bieden voor de minder gebruikte diensten als mobiel internet.  

 

Van de benaderde consumenten, hebben uiteindelijk 1.200 de vragenlijst ingevuld. De 

demografische achtergrondgegevens van deze groep worden in het volgende hoofdstuk 

besproken. De gehele vragenlijst is te vinden in Bijlage B. Zoals eerder aangegeven zijn 

sommige thema’s uit 2007 opnieuw onderzocht. De vraagstelling is daarbij soms iets 

veranderd om de waarde van de antwoorden te vergroten. Er is zorgvuldig gekeken naar 

de vergelijkbaarheid van de verschillende vraagstellingen. Daar waar er andere vragen 

zijn voorgelegd, is dat bij de vergelijkingen in dit rapport uitdrukkelijk vermeld. 

Gezien de lengte van de vragenlijst, is ervoor gekozen om de vragenlijst op te delen in 

zogenaamde blokken en elke respondent slechts met twee blokken vragen te belasten. 
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Aan het begin van de vragenlijst werd gevraagd van welke diensten men gebruik maakte. 

Vervolgens zijn slechts over twee van deze diensten vragen gesteld. De vragen zijn 

zoveel mogelijk geroteerd om de betrouwbaarheid van de antwoorden te vergroten. 

Alle resultaten kunnen als representatief beschouwd worden voor de gehele Nederlandse 

bevolking (18+). Alle verschillen die in de resultaten aan bod komen, zijn significant, 

wat wil zeggen dat het waarschijnlijk is dat de resultaten voor 95 procent van de 

bevolking opgaan. Waar dit niet het geval is, wordt dit nadrukkelijk aangegeven. Ook is 

er gekeken of er significant afwijkende antwoorden zijn gegeven tussen groepen van 

verschillende leeftijden en verschillende opleidingsniveaus. Waar dit het geval was, 

wordt dit in de tekst besproken. Verschillen die enkel indicatief (dus niet significant) 

zijn, worden niet vermeld.  
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4 Resultaten consumentenonderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het gebruikersonderzoek uit 2009 

gepresenteerd. Waar mogelijk worden de wijzigingen ten opzichte van het onderzoek in 

2007 in de tekst vermeld. Ook als er significante verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen 

of opleidingsniveaus wordt dit in het hoofdstuk vermeld. Alle figuren in dit hoofdstuk 

zijn afkomstig van Blauw Research, tenzij anders aangegeven. Alle tabellen in dit 

hoofdstuk zijn afkomstig van TNO, tenzij anders aangegeven.  

4.1 Achtergrond steekproef  

Aan het onderzoek hebben 1200 respondenten meegewerkt. Er deden iets meer vrouwen 

dan mannen mee aan het onderzoek (vrouwen 53 procent en mannen 47 procent). In 

Figuur 1 en Figuur2 is weergegeven hoe de respondenten verdeeld waren in 

opleidingsniveau en leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 46 jaar.
7
  

 

                                                        
7
 De resultaten van het onderzoek zijn gewogen om een representatief beeld te geven van de groep Nederlandse 

consumenten. 

Figuur 1 Leeftijdsopbouw respondenten 

CTO 2009 

 

Figuur2 Opleidingsniveau respondenten 

CTO 2009 

Dit onderzoek is uitgevoerd voor tien soorten diensten/ dienstencombinaties: 

• vast internet 

• mobiel internet via de laptop 

• vaste telefonie 

• mobiele telefonie 

• mobiel internet op de mobiele telefoon 

• televisie 

• dual play: vaste telefonie en internet 

• dual play: vaste telefonie en televisie 

• dual play: internet en televisie 

• triple play: vaste telefonie, internet en televisie 
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4.2 Algemene trends 

Ten opzichte van 2007 zijn er in 2009 meer consumenten met een kabelaansluiting, 

terwijl het percentage consumenten met ADSL is afgenomen (zie Figuur 3). In 

vergelijking met 2007 zijn er meer consumenten overgestapt van analoge naar digitale 

televisie (zie Figuur 4) Het aantal consumenten zonder vaste telefonie aansluiting is 

gestegen van 10 procent naar 17 procent sinds 2007. Het zijn, net als in 2007, vooral de 

jongeren die geen vaste telefoonlijn hebben. In 2007 hadden ongeveer 60 procent van de 

consumenten een mobiele telefoon met abonnement, momenteel heeft bijna driekwart 

van de consumenten een mobiele telefoon met een abonnement.  

 

 

 

Figuur 3 Type internetverbinding CTO 2009 

 

Figuur 4 Type TV aansluiting CTO 2009 

Consumenten met een lage opleiding hebben vaker een mobiele telefoon met een prepaid 

kaart in plaats van een abonnement – bijna 41 procent van de consumenten met een lage 

opleiding belt met een prepaid telefoon in tegenstelling tot 29 procent van de 

consumenten met een hoge opleiding.  
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Figuur 5 Consumenten  met een combinatiepakket CTO 2009 

In 2007 maakte een derde van de consumenten gebruik van VOIP. In 2009 is dit 

gestegen naar de helft. In 2009 maakte bijna 20 procent van de consumenten gebruik van 

mobiel internet via laptop (6 procent) of mobiele telefoon (12 procent). Consumenten 

met een lage opleiding maken relatief minder vaak gebruik van mobiel internet (8 

procent) dan consumenten met een hoge opleiding (22 procent). Voor deze gegevens is 

geen vergelijkingsmateriaal met het consumententevredenheidsonderzoek van 2007, 

omdat toen niet naar deze gegevens is gevraagd.  

 

Meer dan 70 procent van de consumenten ontvangt geen losse rekening voor 

elektronische communicatiediensten, maar neemt in een bepaalde vorm een 

combinatiepakket af (multiplay). Ongeveer een derde van de consumenten maakt 

gebruik van een combinatiepakket van internet, televisie en vaste telefonie (triple play). 

Ongeveer 40 procent heeft een pakket met twee van deze drie diensten (zie Figuur 5). 

Daarbij valt op dat jongere doelgroepen vaker voor een zogenaamd triple play pakket 

kiezen dan de oudere doelgroep van boven de 45 jaar.
8
  

                                                        
8 Meer gedetailleerde achtergronden over verschillende typen aansluitingen en de verdeling over verschillende 

aanbieders zijn te vinden in bijlage A. 

 

4.3 Tevredenheid 

In de vragenlijst is vervolgens aandacht besteed aan de tevredenheid van consumenten 

over verschillende aspecten van de dienstverlening van elektronische communicatie.  
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4.3.1 Tevredenheid aanbieders en kwaliteit 

 

Figuur 6 Tevredenheid aanbieders CTO 2009 

In de eerste plaats is aan de consument gevraagd hoe tevreden zij zijn over de 

aanbieder(s) van de verschillende producten die ze afnemen. Deze resultaten zijn niet 

teruggeleid naar de aanbieder zelf, maar naar het product (zie Figuur 6).  

 

Consumenten zijn in de meerderheid tevreden tot zeer tevreden over de aanbieders van 

hun telecomdiensten. Het percentage tevreden/ zeer tevreden consumenten ligt bij alle 

diensten tussen de 68 en 87 procent. Het minst tevreden zijn de gebruikers van mobiel 

internet via de laptop, maar ook daar is tweederde van de consumenten positief over. 

Daarnaast is er binnen deze groep consumenten ongeveer een kwart niet tevreden, maar 

ook niet ontevreden. Voor alle diensten geldt dat het percentage ontevreden/ zeer 

ontevreden consumenten niet boven de zes procent uitkomt.  

 

De algemene tevredenheid van consumenten over aanbieders wijkt niet veel af van de 

gemeten tevredenheid in 2007. Ook toen was de meerderheid van de consumenten 

tevreden tot zeer tevreden over hun diensten op het gebied van elektronische 

communicatie. In Tabel 6 worden de verschillen weergegeven tussen de beide jaren, 

voor zover de vergelijking gemaakt kan worden (in 2007 werden de tevredenheid 

getoetst bij vier typen diensten). Onder de + worden het percentage tevreden 

consumenten weergegeven, onder de ++ het percentage zeer tevreden consumenten. 

Over vaste telefonie geven ten opzichte van 2007 meer consumenten aan dat zij tevreden 

tot zeer tevreden zijn. 

 

 2007 2009 

+ ++ Totaal + ++ Totaal 

Internet 60 % 24% 84% 65% 21% 86% 

Vaste telefonie 62% 17% 79% 64% 23% 87% 

Mobiele telefonie 63% 23% 86% 67% 18% 85% 

Televisie 64% 15% 79% 65% 14% 79% 

Tabel 6 Algemene tevredenheid consumenten bij elektronische communicatiediensten 2007-2009 
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De tevredenheid is hieronder verder uitgesplitst naar verschillende aspecten van de 

dienstverlening. In Figuur 7 is weergegeven hoe tevreden consumenten zijn over de 

snelheid, kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding van hun verbindingen. Van de 

Nederlandse consumenten is 85 procent tevreden tot zeer tevreden met de kwaliteit van 

hun mobiele telefoonverbinding. Een vergelijkbaar percentage, 84 procent, is tevreden 

met de kwaliteit van de vaste telefoonverbinding. In vergelijking met mobiele telefonie 

is wel een iets groter percentage, meer dan 5 procent van de consumenten, ontevreden tot 

zeer ontevreden over de kwaliteit van de verbinding. Ook met de kwaliteit van de (vaste) 

internetverbinding is 84 procent van de consumenten tevreden tot zeer tevreden. Met de 

kwaliteit van het televisiesignaal is bijna drie kwart van de consumenten tevreden tot 

zeer tevreden.  

 

Over de prijs/ kwaliteitverhouding van de diensten die ze afnemen zijn Nederlandse 

consumenten verhoudingsgewijs iets minder tevreden dan met de kwaliteit op zich. Het 

percentage consumenten dat tevreden tot zeer tevreden is schommelt voor de 

verschillende diensten tussen de 76 en 65 procent. Het percentage consumenten dat 

ontevreden tot zeer ontevreden is met de prijs/ kwaliteit verhouding ligt tussen de zeven 

en tien procent.  

 

Figuur 7 Tevredenheid kwaliteit, snelheid en prijs CTO 2009 

In het consumentonderzoek van 2007 is de consumenten ook gevraagd naar hun 

tevredenheid over de kwaliteit van de verbinding. In Tabel 7 worden de percentages uit 

2007 en 2009 met elkaar vergeleken. Hoewel in 2009 een minder groot percentage 

consumenten zeer tevreden was over de kwaliteit van de verbinding, ontlopen de 

totaalpercentages elkaar nauwelijks. Een iets groter percentage consumenten is tevreden 

tot zeer tevreden met de kwaliteit van hun televisieverbinding. Hierbij moet wel rekening 

worden gehouden met het feit dat meer consumenten digitale televisie hebben in 2009 

dan in 2007. Naar tevredenheid over prijs/ kwaliteitverhouding en de snelheid van de 

verbinding is in 2007 niet gevraagd.  
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 2007 2009 

+ ++ Totaal + ++ Totaal 

Kwaliteit netwerk 

mobiele telefoon 

59% 25% 84% 69% 16% 85% 

Kwaliteit vaste telefoon 

verbinding 

59% 25% 84% 67% 17% 84% 

Kwaliteit vaste 

internetverbinding 

58% 24% 82% 66% 18% 84% 

Kwaliteit televisie 56% 15% 71% 61% 13% 74% 

Tabel 7 Tevredenheid kwaliteit netwerk/ verbinding CTO 2007-2009 

4.3.2 Tevredenheid informatievoorziening 

 

In Figuur 8 uitgesplitst naar tevredenheid over de informatievoorziening over 

verschillende abonnementsvormen, tarieven, aansluitprocedures en kosten voor de 

helpdesk.  

 

 

 

  

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Tevredenheid informatievoorziening abonnementsvorm, tarieven, aansluitprocedures en 

helpdesk 
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Nederlandse consumenten met een combinatiepakket geven aan iets vaker tevreden tot 

zeer tevreden te zijn over de informatievoorziening over het abonnement dan de 

afnemers van losse diensten. Er zijn maar weinig consumenten uitgesproken ontevreden 

over de informatievoorziening over het abonnement. Ook over de informatie die zij van 

hun aanbieder ontvingen over de tarieven van het abonnement en de aansluitprocedures 

zijn de consumenten over het algemeen tevreden. Net als in 2007 zijn consumenten het 

meest ontevreden over de informatie die zij ontvingen over de tarieven van de 

telefonische helpdesk. Het aantal ontevreden consumenten is op dit punt voor alle 

diensten het grootst. 

 

Er kan een vergelijking gemaakt worden met de tevredenheid van consumenten in 2007 

met al deze aspecten van informatievoorziening op het gebied van internet en mobiele 

telefonie. In Tabel 8 worden de percentages met elkaar vergeleken. 

 

Informatie over: 2007 2009 

+ ++ Totaal + ++ Totaal 

Tarieven internet (vast) 

 

34% 6% 40% 47% 7% 54% 

Tarieven mobiele 

telefonie 

 

45% 6% 51% 56% 5% 61% 

Abonnementsvormen 

internet (vast) 

44% 6% 50% 52% 8% 60% 

Abonnementsvormen 

mobiele telefonie 

49% 2% 51% 56% 5% 61% 

Kosten telefonische 

helpdesk internet (vast) 

19% 1% 20% 32% 9% 41% 

Kosten telefonische 

helpdesk mobiele 

telefonie 

20% 2% 22% 39% 7% 46% 

Aansluitprocedure 

internet (vast) 

38% 4% 42% 54% 10% 64% 

Aansluitprocedure 

mobiele telefonie 

51% 7% 58% 64% 8% 72% 

Tabel 8 Tevredenheid consumenten informatievoorziening tarieven, abonnementsvormen, kosten helpdesk en 

aansluitprocedure CTO 2007-2009 

Alle aspecten van informatievoorziening rond elektronische communicatiediensten die 

worden weergegeven in Tabel 8, zowel op het gebied van internet als op het gebied van 

mobiele telefonie, beoordelen consumenten in 2009 beter vergeleken met 2007. Soms 

scheelt dit meer dan 20 procent. Zo was in 2007 slechts 22 procent van de consumenten 

tevreden tot zeer tevreden over de informatievoorziening over de kosten voor de 

telefonische helpdesk. In 2009 is dit percentage nog steeds relatief laag in vergelijking 

met de andere aspecten van informatievoorziening, maar het is inmiddels meer dan 20 

procent gestegen tot 41 procent. Tevredenheid over de informatie rond kosten van de 

telefonische helpdesk bij mobiele telefonie is gestegen van 22 procent in 2007 naar 46 

procent in 2009. Ook is een hoger percentage consumenten tevreden over de informatie 

over de aansluitprocedure van hun mobiele telefoon; 72 procent is daar in 2009 tevreden 

over ten opzichte van 58 procent in 2009.  
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In Figuur 9 is weergegeven hoe tevreden consumenten zijn over de 

informatievoorziening rond abonnementsvoorwaarden, contractduur, aansluitkosten en 

het opzeggen van de dienst. In deze figuren zijn geen opvallende uitschieters te zien. De 

tevredenheid bij consumenten over de informatievoorziening rond deze aspecten 

schommelt tussen de 42 en 66 procent. Ook hier zijn afnemers van triple play vergeleken 

met de andere consumenten procentueel wat vaker tevreden tot zeer tevreden over de 

informatievoorziening.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

In het consumententevredenheidsonderzoek van 2007 is de tevredenheid van 

consumenten over informatie over abonnementsvoorwaarden, contractduur en 

aansluitingskosten samen gevraagd. In 2009 zijn deze categorieën apart voorgelegd aan 

de respondenten. Consequentie van deze verandering in vraagstelling is, dat dit niet te 

vergelijken is. De tevredenheid over de informatie rond het opzeggen van internet een 

mobiele telefonie kan wel met elkaar worden vergeleken. Net als in Tabel 8 kan worden 

geconstateerd dat de tevredenheid bij consumenten over de informatievoorziening is 

toegenomen. In 2007 was slechts 27 procent van de consumenten tevreden over de 

informatie rond het opzeggen van internet. In 2009 is dit percentage gestegen naar 58 

Figuur 9 Tevredenheid informatievoorziening voorwaarden, contractduur, aansluitkosten, opzeggen 
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procent. In 2007 was 30 procent van de consumenten tevreden over de informatie rond 

het opzeggen van mobiele telefonie. In 2009 is dit 59 procent. 

 

Informatie over: 2007 2009 

+ ++ Totaal + ++ Totaal 

Opzeggen internet (vast) 

 

24% 3% 27% 51% 7% 58% 

Opzeggen mobiele 

telefonie 

27% 3% 30% 54% 5% 59% 

Tabel 9 Tevredenheid consumenten over opzeggen internet en mobiele telefonie CTO 2007-2009 

Hieronder staan de resultaten voor de tevredenheid over de informatievoorziening over 

tarieven voor mobiele en vaste telefonie (Figuur 10). Voor mobiele telefonie ontstaan 

vaker onduidelijkheden over de kosten van internationaal bellen (16 procent ontevreden 

tot zeer ontevreden) en de kosten voor gesprekken buiten de belbundel van het 

abonnement (18 procent ontevreden tot zeer ontevreden) dan bij vaste telefonie.  

 

 

Figuur 10 Informatievoorziening tarieven telefonie 

De gegevens van mobiele telefonie kunnen worden vergeleken met de gegevens uit 

2007. In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de percentages. Ook hier is de 

tevredenheid van consumenten toegenomen. Was in 2007 26 procent van de 

consumenten tevreden over informatievoorziening rond internationaal bellen, in 2009 is 

dit percentage gestegen naar 46 procent. Tevredenheid over de informatie over starttarief 

van een gesprek is gestegen van 37 naar 55 procent en over de informatie rond bellen 

buiten de bundel van 26 naar 45 procent.  
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Informatie over: 2007 2009 

+ ++ Totaal + ++ Totaal 

Internationaal bellen  

 

24% 2% 26% 43% 3% 46% 

Starttarief gesprek 

 

33% 4% 37% 50% 5% 55% 

Tarieven buiten bundel 

 

24% 2% 26% 40% 5% 45% 

Tabel 10 Tevredenheid consumenten informatievoorziening tarieven mobiel bellen CTO 2007-2009 

 

In Figuur 11 wordt gekeken naar de tevredenheid over de informatie die consumenten 

ontvingen bij het afsluiten van het abonnement. Hoe gemakkelijk was het voor hen om 

aan de juiste informatie te komen? Ongeveer 60 à 70 procent, afhankelijk van het type 

dienst, vond het makkelijk om informatie over een abonnement te vinden. Consumenten 

vonden het lastiger om de informatie over verschillende tarieven goed te vergelijken en 

daardoor werd de keuze voor een abonnement niet altijd makkelijker gemaakt. Bijna een 

op de vijf consumenten had moeite met een keuze maken. Een ruime meerderheid van de 

respondenten was het eens met de stelling dat het hen duidelijk was wat de contractduur 

en aansluitkosten van een dienst waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Informatievoorziening afsluiten abonnement 
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Ook in 2007 zijn stellingen voorgelegd aan consumenten, maar vanwege veranderingen 

in de formulering van de stellingen, is slechts de stelling over de vindbaarheid van 

informatie over abonnementen een op een te vergelijken met 2007. In 2007 is deze 

stelling gevraagd voor de diensten internet en mobiele telefonie. Voor internet was 56 

procent van de consumenten tevreden tot zeer tevreden over de informatievoorziening. In 

2009 is de tevredenheid gestegen naar ongeveer 68 procent Op het gebied van mobiele 

telefonie was in 2007 61 procent van de consumenten tevreden over de vindbaarheid van 

informatie over abonnementen. In 2009 was dit percentage 69 procent.  

 

Naast een vergelijking tussen het consumententevredenheidsonderzoek van 2007 en 

2009, kunnen op het thema van informatievoorziening ook uitspraken worden gedaan 

over verschillen tussen groepen consumenten qua opleidingsniveau. Consumenten met 

een hoge opleiding zijn over de hele linie minder tevreden over de informatievoorziening 

dan consumenten met een lager opleidingsniveau. Dit komt vooral naar voren als de 

uitkomsten van de stellingen met elkaar vergeleken worden (zie Tabel 11). In de tabel 

staan van een aantal stellingen de percentages van de mate waarin consumenten in de 

verschillende opleidingsniveaus het oneens tot zeer oneens waren met een stelling. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat mensen met een hogere opleiding zeer 

specifieke informatie zoeken of kritischer zijn op de informatie die ze kunnen vinden 

over een bepaald onderwerp. 
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 Opleidings-

niveau laag 

Opleidings-

niveau middel 

Opleidings-

niveau hoog 

Info over abonnementen was 

makkelijk te vinden 

 (mobiele telefonie) 

7% 11% 19% 

Info over abonnementen was 

makkelijk te vinden  

(televisie) 

8% 8% 19% 

Info over tarieven was goed te 

vergelijken  

(mobiele telefonie) 

10% 18% 29% 

Info over tarieven was goed te 

vergelijken  

(televisie) 

5% 14% 27% 

Info over tarieven was goed te 

vergelijken 

(vast internet) 

12% 16% 30% 

Duidelijke informatie en de 

mogelijkheid tot vergelijken heeft 

de keuze vergemakkelijkt 

(mobiele telefonie) 

19% 12% 29% 

Duidelijke informatie en de 

mogelijkheid tot vergelijken heeft 

de keuze vergemakkelijkt 

(televisie) 

12% 16% 32% 

Duidelijke informatie en de 

mogelijkheid tot vergelijken heeft 

de keuze vergemakkelijkt 

(combinatiepakket internet/ 

telefonie) 

10% 9% 27% 

Duidelijke informatie en de 

mogelijkheid tot vergelijken heeft 

de keuze vergemakkelijkt (triple 

play) 

12% 11% 25% 

Contractduur en 

aansluitingskosten waren duidelijk  

(mobiele telefonie) 

4% 5% 13% 

Contractduur en 

aansluitingskosten waren duidelijk  

(televisie) 

10% 11% 19% 

Contractduur en 

aansluitingskosten waren duidelijk  

(triple play) 

1% 4% 12% 

Tabel 11 Mening van consumenten met verschillende opleidingsniveaus over informatievoorziening (oneens 

tot zeer oneens) CTO 2009 
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4.3.3 Contact met aanbieder 

 

Meer dan de helft van de consumenten heeft het afgelopen jaar op eigen initiatief contact 

gehad met een van hun aanbieders. In de meeste gevallen ging dit om de aanbieder van 

mobiele telefonie (Tabel 12). 

 

Afgelopen jaar contact 

gehad met aanbieder van… 

(n=1200) 

Aantal x 

afgelopen 

jaar 

Aantal x 

afgelopen 

3 

maanden 

Mobiele 

telefonie  

(en mobiel 

internet) 

30%  2,4 1,2 

Triple play 14%  3,3 1,6 

Televisie 12% 2,2 1,0 

Internet en 

vaste telefonie 

10% 2,2 1,3 

Vast internet 7% 1,8 0,7 

Vaste telefonie 5% 1,7 0,9 

Internet en 

televisie 

3% 2,4 1,5 

Mobiel internet 1% 1,7 2,3 

Geen contact 

gehad 

44%     

Tabel 12 Contact met de aanbieder 

 

Uit Figuur 12 blijkt dat een technisch probleem in de meeste gevallen de aanleiding 

vormde voor het contact met de aanbieder. Ook in 2007 was dit de meest genoemde 

reden. In 2009 is dit vooral goed zichtbaar voor consumenten met een abonnement voor 

vast internet of mobiel internet. Deze dienst geeft het vaakst aanleiding voor contact 

tussen consument en aanbieder (36 procent). Bij mobiele telefonieabonnementen zijn 

technische problemen relatief het minst vaak aanleiding voor een consument om contact 

op te nemen. Contact met de mobiele aanbieder gaat in veel gevallen over informatie 

voor een nieuw abonnement of over het verlengen van een bestaand abonnement. 

Consumenten die een combinatiepakket hebben, nemen het vaakst contact op vanwege 

een storing (24 procent), wat niet heel opvallend is gezien ze meerdere diensten 

afnemen.  

 

Ook in 2007 is aan consumenten gevraagd wat de aanleiding was voor het contact met de 

aanbieder. Deze twee vragen zijn niet volledig met elkaar vergelijkbaar. In 2009 is er een 

aantal opties voor klantcontact bijgekomen zoals overstappen naar een andere aanbieder, 

opzegging en storing. Ook zijn er in 2009, zoals eerder aangegeven, diensten 

meegenomen zoals mobiel internet en multi-play pakketten. De categorie die grotendeels 

onveranderd is gebleven is mobiele telefonie. De uitkomsten op het gebied van deze 

dienst kunnen dan ook (indicatief) met elkaar vergeleken worden. In Tabel 13 worden de 

verschillen getoond tussen de reden van contact met de aanbieder op het gebied van 

mobiele telefonie in 2007 en in 2009.  
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Figuur 12 Reden van contact met aanbieder CTO 2009 

 

Redenen contact mobiele 

telefonie 

CTO 2007 CTO 2009 

Factuur/ betaling 9% 10% 

Technische problemen met 

apparatuur of aansluiting 

11% 8% 

Informatie over lopend 

contract 

14% 8% 

Informatie over nieuw/ 

verlengen abonnement 

32% 31% 

Klacht 6% Geen optie 

Verhuizing 2% 1% 

Anders 16% Geen optie 

Problemen met overstap Geen optie 3% 

Storing Geen optie 4% 

Overstappen naar ander 

abonnement 

Geen optie 15% 

Overstap naar andere 

aanbieder 

Geen optie 6% 

Opzegging Geen optie 2% 

Tabel 13 Redenen voor contact aanbieder mobiele telefonie CTO 2007-2009 

Net als in 2007, is in 2009 de reden om contact op te nemen met de aanbieder van 

mobiele telefonie voornamelijk om informatie over een nieuw of te verlengen 
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abonnement. Deze percentages zijn bijna ongewijzigd. Een iets lager percentage 

consumenten neemt contact op met de aanbieder vanwege technische problemen met 

apparatuur of aansluiting (11 versus 8 procent), ook iets minder vanwege informatie over 

een lopend contract (14 versus 8 procent). Daar staat tegenover dat in 2009 een aantal 

opties zijn toegevoegd aan de lijst zoals overstap naar een andere aanbieder (15 procent), 

overstap naar een ander abonnement (6 procent) en opzegging (2 procent).  

 

Het contact met de aanbieder loopt in de meeste gevallen via de klantenservice. In 

onderstaande figuur is weergegeven hoe tevreden consumenten zijn met de 

klantenservice van hun aanbieder. Er kan geconstateerd worden dat een ruime 

meerderheid van de consumenten tevreden tot zeer tevreden is over de klantenservice. 

De percentages schommelen tussen de 51 en 84 procent. Maar naast een grote groep 

tevreden consumenten, is er ook een behoorlijk percentage consumenten ontevreden tot 

zeer ontevreden over de klantenservice. Vooral de klantenservice van televisieaanbieders 

wordt kritisch beoordeeld; bijna een kwart van de Nederlandse consumenten is 

ontevreden tot zeer ontevreden. Ook de klantenservice voor internet (19 procent) en 

triple play pakket (18 procent) hebben een flinke groep ontevreden tot zeer ontevreden 

consumenten. De resultaten voor de klantenservice voor mobiel internet via de laptop 

zijn niet representatief; te weinig consumenten hadden hier ervaring mee.  

 

34%

11%

22%

16%

10%

13%

21%

5%

50%

58%

46%

49%

53%

49%

35%

52%

46%

14%

16%

22%

20%

20%

25%

25%

7%

25%

11%

8%

11%

8%

11%

9%

24%

18%

10%

10%

17%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mob. telefonie/internet 
(n=52)

vaste telefonie (n=42)

mobiele telefonie (n=272)

internet/vaste telefonie 
(n=121)

internet/televisie/vaste 
telefonie (n=170)

internet/televisie (n=32)

vast internet (n=76)

mobiel internet via laptop 
(n=12)

televisie (n=118)

zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden

Tevredenheid met klantenservice

 

Figuur 13 Tevredenheid met klantenservice 
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 CTO 2007  CTO 2009  

Algemene 

tevredenheid 

+/++ -/-- +/++ -/-- 

Klantenservice 

internet 

58% 16% 56% 19% 

Klantenservice 

televisie 

55% 14% 51% 24% 

Klantenservice 

mobiele telefonie 

66% 7% 68% 10% 

Tabel 14 Tevredenheid met klantenservice internet, televisie en mobiele telefonie CTO 2007-2009 

Als de tevredenheid met de klantenservice wordt vergeleken tussen 2007 en 2009, bij 

consumenten die een enkel pakket afnemen bij hun aanbieder (internet, televisie of 

mobiele telefonie), blijkt dat de het percentage consumenten dat tevreden of zeer 

tevreden is, ongeveer gelijk is gebleven. Bij mobiele telefonie is de tevredenheid met de 

klantenservice zelfs iets gestegen. Daartegenover staat dat het percentage consumenten 

dat ontevreden tot zeer ontevreden is, voor alle drie de diensten ook is gestegen. Met 

name bij televisie valt dit verschil op.  

 

In Figuur 14 is weergegeven wat de belangrijkste reden is van consumenten voor 

ontevredenheid over de klantenservice, verspreid over de verschillende diensten. Het 

grootste punt van ergernis is de wachttijd voordat consumenten een medewerker aan de 

lijn krijgen, gevolgd door onvrede over de kosten voor dat gesprek. Aan de 

(on)vriendelijkheid van de medewerkers storen consumenten zich het minst. 

Consumenten die gebruik maken van mobiel internet op hun mobiele telefoon wijken 

van deze uitkomst af. Zij vinden het vooral belangrijk dat het probleem goed begrepen 

wordt. Dit weegt voor hen zwaarder dan de wachttijd die met het gesprek gemoeid is.  

 

Aangezien in 2007 een vijfpuntsschaal is gehanteerd voor het meten van tevredenheid 

over aspecten van de klantenservice, en in 2009 gebruik is gemaakt van een 

rankingsvraag, zijn de resultaten van deze vraag niet een op een met elkaar te 

vergelijken. Wel kan er een indicatieve vergelijking worden gemaakt met wat 

consumenten het belangrijkst vonden. Hierbij kan alleen vergeleken worden tussen 

consumenten die internet en mobiele telefonie als losse pakketten afnamen. In 2007 

kwam uit het onderzoek naar voren dat consumenten vooral ontevreden waren over de 

tarieven van de helpdesk voor internet en de wachttijd voordat ze een medewerker aan de 

telefoon kregen. Ook uit het consumententevredenheidsonderzoek 2009 komt dit naar 

voren. Ongeveer 35 procent van de consumenten vindt de wachttijd voordat de eerste 

medewerker aan de lijn is de meest bepalende factor voor tevredenheid over de 

klantenservice van internet. En 18 procent vindt de tarieven voor de helpdesk het meest 

bepalend. Op het gebied van mobiele telefonie was de wachttijd ook het aspect waar 

consumenten het minst tevreden over waren, gevolgd door de mate waarin medewerkers 

van de klantenservice een oplossing probeerden te vinden, de afhandeling van eventuele 

klachten en de mate waarin het probleem werd begrepen. Ook in 2009 is wachttijd nog 

steeds (bij 29 procent van de consumenten van mobiele telefonie) de meest bepalende 

factor.  
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35%
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13%
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12%
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wachttijd voordat eerste 
medewerker aan lijn

tarief voor bellen 
klantenservice

mate waarin vraag of 
probleem werd begrepen

mate waarin medewerker 
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vinden
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nakomen afspraken

vriendelijkheid medewerkers

vast internet (n=80) vast telefonie (n=50)

mobiele telefonie (n=278) televisie (n=127)

combinatiepakket internet en televisie (n=32) combinatiepakket internet en vaste telefonie (n=123)

triple play (n=168)

Meest bepalende factor tevredenheid klantenservice

 

Figuur 14 Factoren met invloed op tevredenheid klantenservice 

4.3.4 Loyaliteit 

 

Aan de respondenten is gevraagd of zij over een jaar nog klant verwachten te zijn bij hun 

huidige aanbieder. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 15. Het overgrote deel van 

de consument verwacht over een jaar nog bij dezelfde aanbieder diensten af te nemen. 

Consumenten met een combinatiepakket geven vaker aan dat zij bij dezelfde aanbieder 

denken te blijven, dan consumenten die losse diensten afnemen. Dit lijkt enigszins in 

contrast te staan met de eerdere resultaten over tevredenheid. Uit Figuur 6 bleek namelijk 

dat, hoewel de verschillen niet heel groot waren, de tevredenheid iets hoger was bij 

consumenten die losse diensten afnamen, dan bij de gebruikers van een 

combinatiepakket. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat gebruikers met een 

combinatiepakket minder makkelijk overstappen, omdat zij voor meerdere diensten 

vervanging moeten verzorgen en daardoor misschien opzien tegen een overstap. Dit kan 

echter niet door dit onderzoek worden bevestigd. In 2007 is deze vraag niet gesteld, er is 

dus ook geen vergelijking mogelijk. 
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internet/televisie 
(n=147)

mobiele telefonie/internet 
mobiele telefoon (n=164)

internet/televisie/
vaste telefonie (n=361)

mobiele telefonie 
(n=984)

internet 
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internet/vaste 
telefonie (n=309)

televisie 
(n=645)

vaste telefonie 
(n=314)

mobiel internet 
via laptop (n=79)

zeker wel waarschijnlijk wel misschien waarschijnlijk niet zeker niet

Over een jaar nog klant van

  

Figuur 15 Loyaliteit naar aanbieder 

4.4 Aanschaf 

Om te onderzoeken of consumenten hinder ondervinden bij de keuze van een 

telecomdienst, wordt in deze paragraaf verder ingegaan op het oriëntatieproces, 

doorslaggevende factoren, het belang van prijs en de ervaringen met verschillende 

verkoopmethoden. 

  

In Figuur 16 is weergegeven op welke bronnen consumenten zich baseren als ze zich 

oriënteren op een nieuw product of een nieuwe aanbieder. Uit het onderzoek blijkt dat 

consumenten zich het liefst online oriënteren op zowel de website van de aanbieders zelf, 

als op vergelijkingswebsites. Daarnaast kan ook een onafhankelijk oordeel van 

bijvoorbeeld de Consumentenbond een belangrijke rol spelen. Advertenties en folders 

spelen een minder belangrijke rol.  

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat prijs en kwaliteit de belangrijkste factoren zijn in het 

keuzeproces. Op de derde plaats noemen de respondenten de kwaliteit van de 

klantenservice. Aanbiedingen en aanbevelingen van derden zijn minder bepalend voor de 

uiteindelijke keuze. Uitzondering hierop is mobiele telefonie. Voor deze dienst zijn 

gebruikers eerder geneigd om op een aanbieding te reageren.  



TNO-rapport 35058 

 

40 / 74 

 

 

  

    

51%

36%

22%

20%

30%

12%

11%

13%

50%

38%

24%

25%

13%

19%

13%

17%

43%

40%

34%

25%

14%

18%

9%

14%

49%

46%

36%

35%

14%

23%

13%

11%

51%

49%

40%

32%

13%

17%

10%

6%

66%

51%

29%

25%

21%

15%

16%

1%

56%

45%

33%

36%

21%

16%

15%

13%

50%

38%

30%

30%

22%

12%

10%

6%

63%

55%

33%

30%

23%

15%

10%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

website 
aanbieder(s)

vergelijkings-
website

test 
consumentenbond

aanbevelingen 
door bekende

reclame radio/
televisie

folder aanbieder(s)

advertentie krant/
tijdschrift

informatie 
telecomwinkel

mobiel internet via laptop (n=83) mobiele telefonie (n=568)
vaste telefonie (n=223) televisie (n=340)
vast internet (n=257) internet/televisie (vn=141)
internet/vaste telefonie (n=269) internet/televisie/vaste telefonie (n=357)
mobiele telefonie/internet mobiele telefoon (n=149)

Informatiebronnen oriëntatieproces aanbieders

 

Figuur 16 Informatiebronnen oriëntatieproces aanbieders CTO 2009 

In 2007 is deze vraag in een iets andere vorm voorgelegd voor het oriënteren op 

aanbieders van internet en mobiele telefonie. Omdat in 2007 naar gedrag werd gevraagd 

en in 2009 naar intentie, zijn de resultaten niet een op een te vergelijken. Maar ze geven 

wel een indicatie. Ook in 2007 bleek dat consumenten het vaakst gebruik maakten van 

de websites van de aanbieders om informatie te zoeken, hoewel deze websites in 2009 

iets minder vaak worden genoemd (in 2007 gaf 77 procent van de consumenten aan deze 

als informatiebron te gebruiken tegenover ongeveer 50 a 60 procent in 2009. 

Vergelijkingswebsites werden, net als in 2009 door ongeveer de helft van de 

consumenten gebruik. Aanbevelingen door onbekenden werden in 2007 door ongeveer 

15 procent van de consumenten meegenomen, versus tussen de 20 en 35 procent in 2009. 

Advertenties schommelen net als in 2009 rond de 13 procent en folders rond de 14 

procent. In 2009 is daarnaast als extra optie een test van de Consumentenbond 

toegevoegd.  
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39%

37%

36%

44%

34%

32%

33%

21%

31%

35%

36%

27%

36%

33%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mobiel internet laptop (n=78)

mobiele telefonie (n=548)

vaste telefonie (n=218)

televisie (n=332)

vast internet (n=252)

internet/televisie (n=139)

internet/vaste telefonie (n=263)

triple play  (n=354)

mob. telefonie/internet (n=143)

zeer mee eens mee eens
niet mee eens, niet mee oneens mee oneens
zeer mee oneens

Zoekt altijd goedkoopste abonnement

14%

17%

17%

10%

21%

48%

63%

63%

62%

66%

67%

30%

16%

16%

13%

12%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

internet/tv (n=139)

internet/vaste tel. 5

triple play  (n=354)

internet/tv (n=139)

internet/vaste tel. 5

triple play  (n=354)

zeer mee eens mee eens
niet mee eens, niet mee oneens mee oneens
zeer mee oneens

Combinatiepakket genomen, goedkoper 

dan losse pakketten

Combinatiepakket genomen, gemak 

alles bij één aanbieder

Door middel van verschillende stellingen is gevraagd hoe belangrijk prijs is in het 

oriëntatieproces. Uit Figuur 17 blijkt dat prijs het meest belangrijk wordt gevonden bij 

mobiele telefonie. Voor de consumenten met een combinatiepakket geldt dat zij het 

gemak van meerdere producten bij een aanbieder zwaarder laten meewegen dan 

eventuele prijsvoordelen. Hoewel veel consumenten de kwaliteit van de dienst 

belangrijker achten dan de prijs, willen zij toch het liefst zo min mogelijk betalen voor de 

diensten die ze afnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17 Stellingen belang van prijs bij aanschaf CTO 2009 
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Ongeveer de helft van de consumenten geeft in het onderzoek aan waarde te hechten aan 

de mening van bekenden bij de aanschaf van een nieuw abonnement. Slechts 20 procent 

van de consumenten is van mening dat een verkoper hun kan overtuigen een bepaald 

abonnement aan te schaffen.  

 

Bijna de helft van de consumenten geeft aan wel eens telefonisch benaderd te zijn door 

een aanbieder om een bepaald product te verkopen. Ongeveer 14 procent heeft wel eens 

te maken gehad met huis-aan-huis verkoop. 

4.5 Overstappen 

In deze paragraaf wordt aandacht besteedt aan de ervaringen van consumenten die in 

2009 daadwerkelijk overstapten, overstappen overwogen of overwegen. Daarnaast 

worden de ervaringen van consumenten weergegeven wat betreft ondervonden barrières 

bij overstappen en de bekendheid van de wetswijziging rond stilzwijgend verlengen. 

 

In het eerste half jaar van 2009 oriënteerden ongeveer 40 procent van de consumenten 

zich op een nieuw abonnement of een nieuwe aanbieder. Nog eens zes procent 

verwachtte dit te doen in de rest van 2009. Over heel 2009 zal dus ongeveer de helft van 

de consumenten zich oriënteren op een nieuw abonnement of een nieuwe aanbieder. Dit 

is een vergelijkbaar percentage met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 2007, 

hoewel het onderzoek in 2007 minder diensten heeft meegenomen.  

 

Voor ongeveer 14 procent van de consumenten veranderde er in het eerste half jaar van 

2009 daadwerkelijk iets. Dit liep uiteen van verandering van aanbieder tot het nemen van 

een andere abonnementsvorm. Van de 86 procent van de respondenten die niet 

overgestapt zijn, geeft het merendeel (ongeveer 67 procent) aan dat ze dat in 2009 ook 

niet van plan zijn.  

 

De uitkomsten van 2009 zijn op dit punt niet een op een te vergelijken met 2007, omdat 

er in het consumententevredenheidsonderzoek is gevraagd naar veranderingen in de 

afgelopen 12 maanden, en in 2009 naar veranderingen in het eerste half jaar van 2009 

(dit vanwege de verwachte invloed op overstappen van de nieuwe regeling waarbij 

providers alles regelen). Indicatief: in 2007 gaf 22 procent van de consumenten aan dat 

er iets is veranderd op het gebied van internet, 20 procent van de consumenten meldde 

een verandering op het gebied van vaste telefonie en 23 procent op het gebied van 

mobiele telefonie.  

 

In 2007 gaf 14 procent van de consumenten die zich oriënteerden op een overstap op het 

gebied van internet aan dat zij barrières ondervonden. In 2009 steeg dit percentage naar 

18 procent van de consumenten. Maar het percentage daadwerkelijke overstappers met 

problemen daalde. In 2007 gaf 24 procent van de daadwerkelijke overstappers naar een 

ander internetabonnement of een andere provider aan dat zij barrières hebben ervaren bij 

het overstappen. De meeste barrières die werden aangegeven hadden betrekking op het 

niet werken van de aansluiting op de afgesproken datum, installatieproblemen of 

administratieve problemen.
9
 Van de consumenten die in 2009 overstapten naar een ander 

internetabonnement of een andere internetprovider, heeft 10 procent barrières ervaren 

                                                        
9
 In 2007 is geïnventariseerd hoeveel consumenten problemen hebben ondervonden bij overstappen in de 12 maanden 

voorafgaand aan het onderzoek. In 2009 is gevraagd of consumenten die sinds begin 2009 zijn overgestapt, problemen 

hebben ervaren bij deze overstap. 
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(zie Tabel 15). De meest ondervonden problemen waren het niet werken van de modem 

en geen aansluiting op de afgesproken datum.  

 

 CTO 2007 CTO 2009 

Problemen 

ervaren bij 

overstap internet 

24% van 

overstappers 

10% van 

overstappers 

Problemen bij 

oriëntatie 

14% van 

verkenners 

18% van 

verkenners 

Tabel 15 Ervaren barrières bij een daadwerkelijke overstap op het gebied van internet CTO 2007-2009 

 

 

Aan de consumenten is vervolgens voorgelegd wat voor hen de belangrijkste factoren 

zijn voor hun tevredenheid bij een overstap (zie Figuur 18). Consumenten vinden een 

werkende aansluiting op de afgesproken datum het belangrijkste. Dit is ook het punt dat 

het vaakst een probleem oplevert. Voor mobiele en vaste telefonie is het daarnaast ook 

van belang dat het nummerbehoud goed geregeld is.  
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2%

2%
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74%
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6%

70%

3%

12%

2%

3%

63%

6%

16%

4%

76%

2%

5%

5%
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5%

72%
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74%
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behouden

contractvorm

modem moet (optimaal) 
werken

afsluiten vorige aansluiting

zelfinstallatie

internetbellen moet (optimaal) 
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mobiel internet via de laptop (n=83) mobiele telefonie (n=563)

vaste telefonie (n=220) televisie (n=335)

vast internet (n=253) combinatiepakket internet en televisie (n=141)

combinatiepakket internet en vaste telefonie (n=208) triple play (n=279)

internet op de mobiele telefoon (n=93)

Belangrijkste basis voorwaarden bij overstappen

 

Figuur 18 Belangrijkste basisvoorwaarden overstappen CTO 2009  

Vanaf 2008 werken de aanbieders samen om het overstappen naar een andere 

internetaanbieder te versoepelen (zie paragraaf 2.2.3). In de nieuwe afspraken is 

vastgelegd dat de nieuwe aanbieder gevraagd kan worden om de overstap volledig te 

regelen. Van de respondenten geeft 36 procent aan nog niet bekend te zijn met deze 
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regeling. Van de overige respondenten geeft vijf procent aan wel gebruik te hebben 

gemaakt van deze regeling. Bijna 59 procent heeft van de regeling gehoord, maar heeft 

er nog geen gebruik van gemaakt. 

Daarnaast is per 1 juli 2009 de gewijzigde Telecommunicatiewet van kracht geworden. 

Hierin is bepaald dat na afloop van de initiële contractsperiode, consumenten het recht 

hebben elke maand hun contract op te zeggen. Hierdoor hebben gebruikers meer vrijheid 

om over te stappen. Providers hebben niet de verplichting om hun klanten op de hoogte 

te stellen dat hun contract afloopt. Aan de respondenten is in het onderzoek een aantal 

stellingen voorgelegd over stilzwijgende contractverlenging (Figuur 19).  

 

 

37%

7%

6%

50%
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25%

19%

14%

10%

10%

14%

37%

20%

44%
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de wijziging (n=1152)

bereid over te stappen naar 
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als tevreden met huidige 

(n=1131)

afgelopen jaar 

geconfronteerd ongewenst 

stilzwijgende verlenging 
contract (n=1058)

door regelmatiger 

overstappen kan ik veel geld 
besparen op aansluitingen 

(n=1065)

van plan vaker dan 
voorheen over te stappen na 

wijziging (n=1095)

zeer mee eens mee eens niet mee eens, niet mee oneens mee oneens zeer mee oneens

Stellingen wetswijzigingen stilzwijgend verlengen

 

Figuur 19 Stilzwijgende contractverlenging 

 

Een ruime meerderheid (87 procent) van de consumenten geeft aan dat ze het goed 

vinden dat consumenten elke maand kunnen beslissen of ze blijven of overstappen.  

Van de respondenten geeft 13 procent aan vaker over te willen stappen nu deze regeling 

van kracht is. De bereidheid om over te stappen naar een andere aanbieder als deze een 

goedkoper aanbod heeft, zelfs al is de consument tevreden over de huidige aanbieder 

wisselt. Ongeveer 31 procent zou dat doen, 37 procent weet het niet, en 33 procent van 

de consumenten zegt, als ze tevreden zijn, gewoon te blijven bij de huidige aanbieder. 

Bijna een kwart van de consumenten zegt afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met 

stilzwijgende contractverlenging. In 2007 was dat nog ongeveer de helft van de 

consumenten. De meningen over een mogelijke geldbesparing door deze wetswijziging 

zijn verdeeld; ongeveer 16 procent van de consumenten denkt geld te kunnen besparen, 

44 procent weet het niet en 40 procent van de consumenten denkt geen geld te kunnen 

besparen door deze nieuwe regels. 
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4.6 Storingen en klachten 

Uit het onderzoek van 2007 bleek dat consumenten vaak moeite hebben om in te 

schatten waar zij heen kunnen met hun klachten, zeker als de klacht door de aanbieder 

niet kan worden opgelost. Vanaf 2007 is gewerkt aan het verbeteren van de bekendheid 

van sites als Consuwijzer. In het onderzoek van 2009 is nader ingegaan op storingen en 

klachten. Omdat dit in het onderzoek van 2007 niet gevraagd is, kan er niet vergeleken 

worden. 

 

Tweederde van de consumenten geeft aan minimaal eens per jaar met een storing te 

kampen. In 42 procent van de gevallen gaat dit om een storing op de internetverbinding, 

in 31 procent van de gevallen om een televisiestoring (zie Figuur 20). Mobiele telefonie 

zorgt en mobiel internet via de laptop zorgen voor de minste storingen (respectievelijk 7 

en 1 procent van de consumenten heeft hier wel eens mee te maken). 

 

De meeste storingen duren enkele uren. In bijna 20 procent van de gevallen gaat het om 

een storing van meer dan twee dagen (zie Tabel 16). Hooguit de helft van de klanten 

neemt na een storing contact op met de aanbieder. Vooral bij een storing op de mobiele 

telefoon neemt nog geen derde van de consumenten contact op met de provider. Bij 

storingen op vaste telefonie of internet nemen procentueel meer consumenten contact op 

(respectievelijk 52 en 48 procent). Slechts enkele consumenten worden financieel 

gecompenseerd voor de storing. Het percentage consumenten met storing dat een 

vergoeding ontvangt van de aanbieder schommelt tussen de 1 (mobiele telefonie) en 9 

procent (vaste telefonie). Van de mensen met een storing op de internetverbinding 

ontvangt 6 procent een vergoeding.  

 

42%

31%

22%

7%

1%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

internet

televisie

vaste 
telefonie

mobiele 
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Storing gehad afgelopen 12 mnd

 

Figuur 20 Storing op de verbinding CTO 2009 

 

Duur storing  

 < uur  enkele uren  dag  2-7 dagen  week+  

internet 25%  43%  8%  13%  6%  
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n=510  

televisie 

n=369  

35%  36%  5%  10%  6%  

vaste tel. 

n=262  

21%  41%  11%  16%  7%  

mob. tel. 

n=82  

43%  27%  1%  10%  12%  

Tabel 16 Duur storing CTO 2009 (tabel Blauw Research)  

Naast storingen, is in het onderzoek van 2009 ook aandacht besteed aan het indienen van 

klachten. In totaal (alle diensten
10
) diende ongeveer 13 procent van de consumenten in 

het afgelopen jaar een klacht in bij de aanbieder. Dit is ongeveer gelijk aan het 

percentage van 2007 (14 procent). Volgens de consumenten die in 2009 een klacht 

indienden bij hun aanbieder, wordt in minder dan de helft van deze gevallen adequaat 

gereageerd op de klacht.
11
  

 

Aan de respondenten werd ook gevraagd of zij zelfstandig een instantie konden noemen 

waar zij met klachten (die niet door de aanbieder werden opgelost) terecht zouden 

kunnen. Uit eigen beweging kan 14 procent van de respondenten een antwoord noemen. 

De OPTA wordt daarbij het meest genoemd, gevolgd door de Consumentenbond. Na 

deze open vraag is aan de respondenten gevraagd bij welke van de voorgeselecteerde 

partijen zij terecht denken te kunnen. Dan weten ongeveer 75 procent van de 

consumenten een instantie te noemen. Ook in 2007 is een dergelijke vraag gesteld, maar 

door een iets andere vraagstelling zijn de uitkomsten niet een op een vergelijkbaar. Zo 

konden consumenten in 2009 meerdere antwoorden invullen. De gegevens in Tabel 17 

zijn dus indicatief.  

  

Klacht indienen na geschil 

met aanbieder (geholpen) 

CTO 2007 CTO 2009 

Consumentenbond 27% 33% 

Geschillencommissie 13% 25% 

Radar, Kassa of ander 

consumentenprogramma 

11% 23% 

OPTA 6% 14% 

Consumentenautoriteit 4% 7% 

Rechter  2% 4% 

Consuwijzer 2% 6% 

Juridisch loket Geen optie in 2007 9% 

Andere instantie 3% 3% 

Weet niet 23% 25% 

>ergens, heeft toch geen 

nut 

9% 9% 

Tabel 17 Instantie waar consumenten klacht indienen na geschil met aanbieder CTO 2007-2009 

In vergelijking met 2007 worden de meeste instanties in 2009 door een hoger percentage 

consumenten genoemd. Dit kan te maken hebben met de mogelijkheid om meerdere 

opties te selecteren. De percentages van consumenten die het niet weten en de 

                                                        
10
 De resultaten konden niet verder worden uitgesplitst naar verschillende diensten vanwege te laag aantal antwoorden. 

11
 In 2007 is dit niet gevraagd en is dus ook geen vergelijking mogelijk. 
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consumenten die geen klacht indienen omdat ze denken dat het toch geen nut heeft, zijn 

ongeveer gelijk gebleven.  

 

In 2007 gaven slechts 2 procent van de consumenten aan Consuwijzer in te schakelen bij 

een geschil. In 2009 is dit percentage toegenomen naar 6 procent. In 2009 is daarnaast 

direct gevraagd naar de bekendheid van Consuwijzer. Daaruit bleek dat 15 procent van 

de consumenten wel eens van de website gehoord te hebben, maar 85 procent wist niet 

van het bestaan van de dienst. In 2007 is dat niet zo direct bevraagd en kan er dan ook 

geen vergelijking mee worden gemaakt.  

 

In 2007 wist 77 procent van de consumenten niet waar ze met een klacht of geschil over 

elektronische communicatiediensten terecht konden. Ook in 2009 was dit percentage 

hoog. Ongeholpen wist zelfs 86 procent van de consumenten niet waar zij met een klacht 

naartoe kon. Hierbij is voor 2009 een verschil te maken tussen verschillende 

leeftijdsgroepen en groepen met een verschillend opleidingsniveau. Van de consumenten 

onder de 30 kon 81 procent niet uit zichzelf een instantie noemen om een klacht in te 

kunnen dienen. Van de groep 45 plussers lag dit percentage hoger, op bijna 88 procent. 

Als gekeken wordt naar opleidingsniveau, weet van de consumenten met een laag 

opleidingsniveau 90 procent niet uit zichzelf waar zij terecht kunnen als ze een klacht 

hebben. Bij de groep met een hoog opleidingsniveau is dit percentage significant lager, 

maar nog steeds hoog met 81 procent.  

4.7 Spam 

Uit het vooronderzoek onder belanghebbenden bleek dat er behoefte was aan meer 

inzicht in de ervaringen van gebruikers met ongewenste email. Dit thema is daarom 

aanvullend meegenomen in het consumententevredenheidsonderzoek van 2009. Zestig 

procent van de gebruikers geeft aan nog wel eens spam in de inbox te ontvangen. De 

perceptie of de hoeveelheid spam in de afgelopen jaren is toe- of afgenomen is zeer 

wisselend. Ongeveer 30 procent schat in dat de hoeveelheid ongewenste mail gelijk is 

gebleven, 35 procent denkt dat de spam is toegenomen en 33 procent geeft aan dat er 

minder spam ontvangen is. Bijna driekwart van de gebruikers stoort zich aan het 

fenomeen, maar slechts 28 procent geeft aan dat er meer gedaan zou moeten worden om 

de hoeveelheid spam te verminderen. Driekwart van de respondenten is van mening dat 

spam nu eenmaal bij email gebruik hoort.  

4.8 SMS-abonnementen  

Uit het consumententevredenheidsonderzoek van 2007 kwam naar voren dat een groot 

aantal consumenten (70 procent) zich zorgen maakt over reclame voor SMS diensten. 

Deze reclames wekken de indruk dat het om gratis diensten gaat. In de praktijk blijkt de 

gebruiker vaak ongewenst aan een abonnement vast te zitten. (zie ook paragraaf 2.2.5) 

In 2009 is dan ook daadwerkelijk onderzocht hoeveel consumenten in aanraking zijn 

gekomen met deze sms-abonnementen. Bijna 10 procent van de consumenten heeft wel 

eens ongewenst een sms-abonnement afgesloten. Voor de leeftijdsgroep tot 30 jaar ligt 

dat percentage zelfs op bijna 18 procent. De oudere leeftijdsgroepen liggen significant 

lager – 9 procent van de 30-44 jarigen en ook 9 procent van de 45 plussers sluit wel eens 

een ongewenst sms-abonnement af.  

Van de consumenten met een ongewenst sms-abonnement wist bijna 90 procent niet dat 

het sturen van een sms tot een abonnement zou leiden. En slechts een derde wist hoe het 

abonnement vervolgens stopgezet moest worden. Daarbij duurde dit abonnement meestal 
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enkele dagen (zie Tabel 18), maar bijna 10 procent van deze consumenten heeft langer 

dan een maand aan het abonnement vast gezeten. 

 

 

Termijn voordat sms-abonnement werd stopgezet 

Enkele dagen 62% 

Een week 5% 

Enkele weken 10% 

Een maand 4% 

Langer dan een maand 9% 

Tabel 18 Termijn stopzetten van SMS diensten CTO 2009 (Blauw research) 

Om het abonnement stop te zetten heeft 35 procent van de consumenten dat een 

abonnement had afgesloten, contact opgenomen met de provider. Daarbij komt naar 

voren dat oudere consumenten (45+) vaker contact opnemen met hun provider over dit 

abonnement (47 procent) dan jongere gedupeerden (30-44: 23 procent en jonger dan 30: 

25 procent). In 30 procent van de gevallen waarbij consumenten contact opnamen met 

hun provider, heeft de provider de consument vervolgens geholpen bij het opzeggen van 

het abonnement. In twee derde van de gevallen heeft de provider de consument 

aangeraden zelf contact op te nemen met de aanbieder van de sms dienst. Dit betekent 

dat bij ongeveer 11 procent van de gevallen waarin consumenten een ongewenst sms-

abonnement afsluiten, de telecom providers een rol spelen bij het opzeggen ervan. 

Ongeveer 65 procent van de consumenten die ongewild een sms-abonnement afsloten, 

heeft direct contact opgenomen met de aanbieder van het abonnement.  

 

Gemiddeld schatten de consumenten in dat het ongewenste abonnement hen rond de 30 

euro heeft gekost, maar slechts weinig personen hebben deze kosten gecompenseerd 

gekregen (slechts 7 procent geheel of gedeeltelijk). Ongeveer 87 procent van de 

consumenten heeft niets vergoed gekregen. De overige 7 procent kan zich het niet meer 

herinneren. 

 

Slechts 19 procent van de consumenten is op de hoogte van gedragscode sms diensten en 

de sms dienstenfilter. Iets meer dan 10 procent van de consumenten kent beide 

maatregelen. 

4.9 090X-nummers 

090X nummers waren in 2007 geen onderdeel van het toenmalige 

consumententevredenheidsonderzoek. Er is dan ook geen informatie voorhanden over de 

(on)tevredenheid van consumenten in dat jaar. 

 

In 2009 is er een aantal wettelijke maatregelen gelanceerd om gesignaleerde ergernissen 

rond 090X-nummers terug te dringen (zie ook paragraaf 2.2.7). In 2009 is gevraagd naar 

de ervaringen van consumenten rond 090x-nummers. Daar komen de volgende resultaten 

uit naar voren: Tweederde van de consumenten (67 procent) belt wel eens met een 090X 

nummer. Consumenten in de leeftijdsgroep 45 + bellen significant vaker met 090X 

nummers (72 procent) dan 30-44 jarigen (67 procent) en consumenten in de 

leeftijdscategorie jonger dan 30 (50 procent).  
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Meer dan de helft van de consumenten (54 procent) geeft aan dat het altijd duidelijk is 

wat de kosten hiervoor zijn. Iets meer dan 40 procent vindt de kosten soms wel duidelijk, 

maar soms ook niet. Slechts 5 procent van de consumenten geeft aan de kosten nooit 

duidelijk te vinden.  

 

Een derde van de consumenten is niet bekend met de maatregelen voor 090X-nummers 

die de overheid heeft genomen. Vooral de recent ingestelde maatregel dat 

nummerexploitanten zich bij een geschillencommissie moeten aansluiten, is bij weinig 

consumenten bekend. Iets meer dan 20 procent van de consumenten geeft aan beide 

regelingen (informatie voorafgaande aan het gesprek en aansluiting bij 

geschillencommissie) te kennen. Ruim 40 procent van de consumenten is alleen op de 

hoogte van de eerste maatregel en kent de tweede niet. Consumenten die op de hoogte 

waren van de tweede maatregel, waren allen ook op de hoogte van de eerste.  
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5 Conclusies  

In 2007 is er een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van consumenten over 

verschillende elektronische communicatiediensten. In 2009 is er een nieuw onderzoek 

uitgevoerd, enerzijds om te onderzoeken of destijds gesignaleerde barrières nog steeds 

door gebruikers ervaren worden, anderzijds om nieuwe thema’s te identificeren. Dit 

hoofdstuk bespreekt de belangrijkste conclusies. 

 

Tevredenheid 

De tevredenheid over verschillende communicatiediensten (internet, vaste – en mobiele 

telefonie en televisie) is over de gehele linie licht gestegen ten opzichte van 2007. Acht 

op de tien consumenten zijn tevreden en denken over een jaar nog klant te zijn bij 

dezelfde aanbieder. Alleen voor mobiel internet via de laptop is de tevredenheid iets 

lager, maar nog steeds is zeven op de tien hier tevreden over. 

 

Ook de tevredenheid van consumenten over de informatievoorziening over tarieven voor 

abonnementen, abonnementsvormen, kosten van de helpdesk, aansluitingsprocedure en 

opzeggen van internet en mobiele telefonie is over de gehele linie gestegen. Hoewel 

weinig consumenten uitgesproken ontevreden zijn, was het opvallend dat uit het 

onderzoek van 2009 bleek dat hoger opgeleiden vaker ontevreden waren over de 

informatievoorziening dan consumenten met een lager opleidingsniveau. Consumenten 

beoordeelden de informatie over tarieven voor vast en mobiel bellen en de informatie 

over de kosten van de telefonische helpdesk het laagst. 

 

In 2009 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen consumenten die losse diensten 

afnemen en consumenten die twee of drie diensten bij dezelfde aanbieder afnemen. 

Consumenten met een combinatiepakket zijn over de gehele linie iets minder tevreden 

over hun aanbieder dan afnemers van losse diensten, toch denken zij in iets meer 

gevallen dat zij over een jaar nog dezelfde diensten afnemen. 

 

De tevredenheid over de kwaliteit van het netwerk en de verbinding is nagenoeg gelijk 

gebleven ten opzichte van 2007. Een ruime meerderheid geeft aan tevreden te zijn met 

deze kwaliteit. 

 

Aankoop 

Bij het oriënteren op een nieuw abonnement wordt internet het meest gebruikt als 

informatiebron. Bij de daadwerkelijke aanschaf spelen prijs en kwaliteit de grootste rol. 

De klantenservice, goede informatie, aanbiedingen en goede verhalen van derden zijn 

van minder belang. De verkoper kan volgens consumenten maar één op de vijf 

overtuigen om een bepaald abonnement te nemen. 

 

De helft van de consumenten vindt de kwaliteit van de verbinding dan ook belangrijker 

dan de prijs. De keuze voor een combinatiepakket wordt vaker gekozen vanwege het 

gemak van alles bij één aanbieder dan vanwege de prijs. Toch geven consumenten aan 

wel de beste kwaliteit voor de laagste prijs te verwachten. 

 

Overstappen 

Het percentage van de overstappende consumenten dat een barrière heeft ervaren in het 

overstapproces, is in 2009 gedaald ten opzichte van 2007. In 2009 ondervindt 10 procent 

van de mensen die besluiten over te stappen naar eigen zeggen problemen (in 2007 was 
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dit 24 procent). Hierbij kan het gaan om zowel administratieve als technische barrières. 

Consumenten vinden het vooral belangrijk dat hun aansluiting op de afgesproken datum 

werkt bij een eventuele overstap. Opvallend is dat het aantal barrières in de oriëntatiefase 

is toegenomen. De precieze oorzaak hiervan is niet duidelijk, dat zou nader onderzoek 

behoeven. 

 

Een ruime meerderheid van de consumenten in 2009 is bekend met de overstapregeling 

tussen internetproviders. Een kleinere meerderheid wist van de recente wetswijziging 

rondom het stilzwijgend verlengen. Een deel van de consumenten denkt door deze 

maatregelen nu vaker te gaan overstappen. Minder consumenten zijn geconfronteerd met 

een stilzwijgende verlenging van hun contract. 

 

Storingen en klachten 

Net als in 2007 vormden technische problemen het vaakst de aanleiding om contact op te 

nemen met de aanbieder. Hoewel voor alle diensten geldt dat een meerderheid van de 

consumenten tevreden was over de klantenservice, is er ook nog een duidelijke groep 

ontevreden consumenten. Deze onvrede over de klantenservice wordt het meest 

beïnvloed door de wachttijd bij de telefonische helpdesks. Van de consumenten die een 

klacht indienden bij hun aanbieder, is ongeveer de helft van mening dat de klacht 

adequaat is behandeld. Een ruime meerderheid van de consumenten is in het afgelopen 

jaar geconfronteerd met storingen op minimaal een van de verbindingen. Slechts 

ongeveer de helft van de consumenten neemt hierover contact op met hun aanbieder. Dit 

kan wellicht verklaard worden door de vaak relatief korte storingsduur. Nog maar weinig 

consumenten worden financieel gecompenseerd voor de storing. 

 

De instanties die kunnen helpen bij geschillen, zijn bij veel consumenten niet spontaan 

bekend. Na een gesloten vraag met antwoord opties werd het meest gekozen voor de 

Consumentenbond, de Geschillencommissie en een consumententelevisieprogramma. 

Consuwijzer werd minder genoemd, maar vaker genoemd dan in 2007. Iets meer dan een 

op de zes consumenten was bekend met de website van Consuwijzer.  

 

 >ieuwe thema’s 

In het onderzoek is een aantal nieuwe thema’s aan bod gekomen; Spam, SMS-

abonnementen en 090X-nummers.  

 

Spam 

Een meerderheid van de consumenten ontvangt Spam in de inbox. Bijna driekwart 

beschouwt dit als vervelend, maar een gelijk aantal consumenten stelt ook dat dit nu 

eenmaal bij e-mailgebruik hoort. Een minderheid van de consumenten geeft aan dat er 

meer zou moeten gebeuren om SPAM tegen te gaan. 

 

SMS-abonnementen 

Van alle Nederlandse consumenten heeft één op de tien wel eens te maken gehad met 

een ongewenst sms-abonnement. De groep consumenten onder de 30 jaar had hier 

gemiddeld het meest last van. Voor de meeste personen duurde het ongewenste 

abonnement maar enkele dagen, maar voor één op de tien langer dan een maand. De 

consumenten die hinder hebben ondervonden van deze diensten schatten gemiddeld in 

dat dit hen 31 euro heeft gekost. Slechts weinig personen hebben deze kosten 

gecompenseerd gekregen. 
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090X-nummers 

 

Een ruime meerderheid belt wel eens naar een 090X-nummer. Voor een kleine 

meerderheid zijn de kosten hiervan altijd duidelijk, voor vier op de tien is dit niet altijd 

het geval. Volgens de maatregel die de overheid vorig jaar heeft genomen moeten deze 

kosten altijd genoemd worden. Een andere, meer recente, maatregel is dat 

nummerexploitanten zich moeten aanmelden bij een geschillencommissie. Een derde van 

de consumenten is niet bekend met één van de twee maatregelen.  
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6 Aanbevelingen 

Sinds 2007 is er een aantal veranderingen geweest in het landschap van elektronische 

communicatie om de situatie voor consumenten te verbeteren. Hoewel het effect van 

deze maatregelen niet een op een kan worden aangetoond door dit onderzoek, kan uit de 

resultaten worden geconcludeerd dat consumenten in Nederland ten opzichte van 2007 

op veel onderdelen procentueel vaker tevreden zijn over hun elektronische 

communicatiediensten dan in 2007. Ondanks deze positieve constatering, blijven er 

punten ter verbetering over. Hieronder volgt een aantal aanknopingspunten om de 

tevredenheid van consumenten in de komende jaren nog verder te verhogen.  

 

1 Hoewel de algemene tevredenheid over de informatievoorziening over elektronische 

communicatiemiddelen op veel onderdelen hoger is dan in 2007, bestaat er bij een groep 

consumenten nog steeds onduidelijkheid over de tarieven van vast en mobiel bellen in 

het buitenland en de tarieven van bellen buiten de bundel voor mobiele 

telefoonabonnementen. Minder dan de helft van de consumenten is hier tevreden over, 

en respectievelijk 16 en 18 procent is hierover ontevreden tot zeer ontevreden. 

Aanbieders van mobiele telefonie zouden de tevredenheid van hun klanten kunnen 

verhogen door het bieden van meer transparante informatie op dit gebied. 

 

2 De klantenservice van aanbieders van elektronische communicatie blijft voor 

consumenten reden tot ontevredenheid. Net als in 2007 zijn consumenten, bekeken over 

alle aspecten van informatievoorziening, het meest ontevreden over de informatie over 

de tarieven van de telefonische helpdesk. Het aantal ontevreden consumenten is op dit 

punt voor alle diensten het grootst. Maar de ontevredenheid blijkt ook uit de algemene 

tevredenheid met de klantenservice. Over de klantenservice van televisiediensten is maar 

liefst 24 procent van de consumenten ontevreden tot zeer ontevreden. Ook bij 

internetdiensten en bij diensten van aanbieders die meerdere diensten aanbieden (triple 

play) is deze ontevredenheid hoog met 18 en 19 procent van de consumenten. De 

ontevredenheid is ten opzichte van 2007 zelfs iets toegenomen. De aspecten die 

consumenten hierbij van groot belang vinden zijn: de wachttijd en de kosten die met een 

telefoontje naar de helpdesk gemoeid zijn. Aanbieders zouden de tevredenheid van hun 

klanten aanzienlijk kunnen verhogen door hun service op dit gebied te verbeteren. 

Gedacht kan worden aan het inkorten van de wachttijd, het bieden van meer 

duidelijkheid over de kosten van de telefonische helpdesk en het verlagen van de 

tarieven voor de klantenservice. 

 

3 Een groot deel (2/3) van de consumenten zegt minimaal eens per jaar te maken te 

hebben met een storing op de verbinding van hun elektronische communicatiediensten. 

Vooral met betrekking tot de internet- en televisieverbinding melden veel consumenten 

storingen. Uitval op de verbinding is voor consumenten vervelend. Hoewel veel 

aanbieder regels hebben rond het uitkeren van vergoedingen als een storing bijvoorbeeld 

langer dan 24 uur heeft geduurd (wat in 19 procent van de storingen het geval is), 

worden maar zeer weinig consumenten financieel gecompenseerd. Consumenten nemen 

niet altijd de moeite om contact op te nemen met de aanbieder. Dit zou mogelijk kunnen 

worden verklaard door de vaak korte duur van de storing en de gemeten perceptie van de 

consument dat er vaak niet adequaat op klachten gereageerd wordt. Daar komt bij dat zij 

vaak expliciet om een vergoeding moeten vragen. Om de last voor consumenten te 

verlagen zouden de procedures rond het uitkeren van vergoedingen bij storing nader 

bekeken kunnen worden door de aanbieders.  
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4 Ongeveer 10 procent van de consumenten, met name jongeren, heeft wel eens 

ongewenst een sms-abonnement afgesloten. Deze abonnementen kosten consumenten 

naar schatting €30 per abonnement. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, loopt daarmee 

mogelijk in de miljoenen euro’s. Ondanks de aangescherpte sms-gedragscode geven veel 

consumenten aan dat het nog steeds onduidelijk is dat een sms tot een abonnement kan 

leiden en weten veel consumenten niet hoe ze het abonnement moeten stoppen. 

Consumenten die contact opnemen met de aanbieder, kunnen daar in veel gevallen niet 

voldoende worden geholpen om van het abonnement af te komen. De meerderheid van 

de klanten wordt doorverwezen naar de aanbieder van het abonnement zelf. Ondanks de 

al genomen stappen vraagt de situatie rond sms-abonnementen om onverminderde 

aandacht van telecom providers (aandacht voor informatievoorziening en procedures) en 

de overheid (aandacht voor regelgeving). 

 

5 Veel consumenten weten niet goed waar ze met hun klachten terecht kunnen als ze er 

met hun provider niet uit komen. Met name ouderen en mensen met een lage opleiding 

hebben meer moeite met het benoemen van instanties die ze zouden kunnen benaderen. 

Consuwijzer is speciaal opgericht om consumenten te helpen met hun problemen rond 

elektronische communicatiediensten. Hoewel de naamsbekendheid van Consuwijzer ten 

opzichte van 2007 is toegenomen, wordt – als de vraag gesteld wordt waar consumenten 

met hun klacht naar toe zouden gaan-, de site nog steeds door vrijwel niemand zonder 

hulp genoemd. Een klein deel van de consumenten kiest de site als deze als keuze wordt 

aangeboden (6 procent) en nog steeds weet 85 procent van de consumenten niet van het 

bestaan van Consuwijzer af. In 2007 werd ook aanbevolen om de naamsbekendheid van 

Consuwijzer te verbeteren. Nu de verbetering gering blijkt, lijkt het nodig om de oorzaak 

van de beperkte naamsbekendheid voor de consument nader onder de loep te nemen.  
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C  Vragenlijst 

Definitieve vragenlijst CTO 2009 

 

De vragenlijst is in blokken geroteerd. Respondenten kregen vragen over maximaal 2 

diensten. De vragen in de lijst zijn vaak voor meerdere diensten geschikt. De 

volgorde was dan ook afhankelijk van de willekeurig geselecteerde diensten. 

 

We beginnen dit onderzoek met wat achtergrondvragen. Sommige daarvan zijn 

al bekend bij ons, daarvan hebben wij het antwoord al ingevuld. U kunt dit 

aanpassen mocht dit niet juist zijn.  

 

1. Wat is uw geslacht? 

1 man   

2 vrouw   

 

2. Wat is uw geboortejaar? 

1 jaar   

 

3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

1 lager onderwijs (alleen lagere school, basisschool, LAVO, VGLO, Koranschool, 

 geen opleiding)   

2 lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, ITO, LEAO, Huishoudschool, 

 ambachtsschool, VBO, IVBO, LWOO, Praktijkschool, LLO, VMBO basis, 

 VMBO kader)   

3 middelbaar algemeen onderwijs (MAVO, VMBO gl, VMBO tl, IVO, MULO, 

 ULO, VGLO, 3 jaar VWO, 3 jaar HBS, 3 jaar VHMO)   

4 middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, ROC)   

5 hoger algemeen onderwijs (HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, Lyceum, 

 NMS, HBS, handelsdagschool, MMS, WO propedeuse)   

6 hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, WO bachelor/kandidaats)   

7 wetenschappelijke onderwijs (universiteit, doctoraalopleiding, WO master, TH.)

   

4. Uit hoeveel personen, uzelf inbegrepen, bestaat uw huishouden? Dat is het 

aantal personen dat minstens 4 dagen per week thuis woont.  

1 1 persoon   

2 2 personen   

3 3 personen   

4 4 personen   

5 5 personen   

6 6 personen   

7 7 personen   

8 8 personen   

9 9 of meer personen   
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6. Welke situatie is op u het meest van toepassing? Is dat...  

1 u oefent een beroep uit fulltime   

2 u oefent een beroep uit parttime (minder dan 32 uur)   

3 u heeft geen beroep, u bent invalide of arbeidsongeschikt   

4 u heeft geen beroep, u bent werkeloos, werkzoekend of krijgt wachtgeld   

5 u heeft geen beroep, u bent gepensioneerd, met VUT of rentenierend   

6 u bent studerend/schoolgaand   

7 u bent huisvrouw/man   

96 anders   

97 weet niet   

 

7. >u even iets over de hoogte van het inkomen van uw huishouden. Er wordt 

vaak gesproken over modaal inkomen. Dit is ongeveer bruto 2.500 euro per 

maand. Is het bruto gezinsinkomen per maand hoger, lager of ongeveer gelijk 

aan modaal.  

 

Dus alle leden van het huishouden samen. Indien hoger dan modaal: Is dit meer 

of minder dan 2x modaal? 

1 lager dan 2.300 euro per maand (beneden modaal inkomen)   

2 tussen 2.300 euro en 2.700 euro per maand (ongeveer modaal inkomen)   

3 tussen 2.700 euro en 5.000 euro per maand (tussen 1 en 2x modaal inkomen)   

4 hoger dan 5.000 euro per maand (twee keer modaal inkomen of hoger)   

Weet niet    

zeg ik liever niet 

 

>u een aantal vragen over wat u zoal heeft op het gebied van internet, televisie en 

telefonie.  

 

8. Heeft u thuis toegang tot internet en welke provider gebruikt u daarvoor?  

Indien u meerdere providers gebruikt, graag de meest gebruikte noemen.  

1 Alice       

2 Caiway       

3 Het Net       

4 KPN       

5 Online       

6 Scarlet       

7 StudentenADSL       

8 Tele2       

9 Telfort       

10 UPC       

11 XS4all       

12 Zeelandnet       

13 Ziggo       

97 ik heb thuis geen internet    

anders, namelijk... 

Weet niet    
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9. Wat voor soort verbinding gebruikt u thuis voor internet?  

Indien u gebruik maakt van meerdere typen verbindingen, graag de meest gebruikte 

noemen.  

1 inbelverbinding (analoog/ ISDN)   

2 ADSL   

3 kabel   

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

10. Beschikt uw huishouden over een vaste telefoonaansluiting? 

Dit kan zowel een ‘normale’ telefoonaansluiting zijn, bijv. via KP>, maar ook 

een abonnement via uw internetprovider of kabelleverancier zijn, ook wel 

internetbellen of Voice over IP (VoIP) genoemd.  

1 ja, ik heb een vaste telefoonlijn (bijv. via KPN)   

2 ja, ik heb een vaste telefoonlijn via mijn internet- of kabelprovider (ik krijg één 

 rekening voor internet en telefonie)   

3 ja, ik heb zowel een vaste telefoonlijn als een telefoonlijn via mijn internet- of 

 kabelprovider (u heeft dan ook twee vaste nummers)   

4 nee   

Weet niet    

 

11. Wat voor soort televisieaansluiting gebruikt u thuis? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 analoge televisie via de kabel           

2 digitale televisie via de kabel           

3 digitale televisie via de ether (Digitenne)           

4 digitale televisie via de satelliet (CanalDigitaal)           

5 digitale televisie via ADSL (bijv. KPN Interactieve TV of Tele2)       

6 ik kijk alleen televisie via de computer    

97 ik heb geen televisieaansluiting thuis    

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

12. Welke aanbieder voor de ontvangst van televisie gebruikt u thuis? 

Indien u meerdere aanbieders heeft graag de meest gebruikte noemen. 

1 Caiway   

2 CanalDigitaal   

3 Delta   

4 KPN   

5 Tele2   

6 UPC   

7 Ziggo   

anders, namelijk... 

Weet niet  
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13. Maakt u gebruik van een combinatiepakket bij één aanbieder? 

Een combinatiepakket wil zeggen dat u twee of meer diensten bij één aanbieder 

afneemt, waarvoor u maar één rekening ontvangt.  

1 ja, internet en televisie    

2 ja, internet en vaste telefonie   

3 ja, televisie en vaste telefonie     

4 ja, internet, televisie en vaste telefonie      

5 nee, wij ontvangen drie losse rekeningen voor internet, televisie en vaste 

 telefonie     

6 nee, wij ontvangen twee losse rekeningen voor internet en televisie   

7 nee, wij ontvangen twee losse rekeningen voor internet en vaste telefonie    

8 nee, wij ontvangen twee losse rekeningen voor televisie en vaste telefonie      

Weet niet 

 

14. Beschikt u over een mobiele telefoon? 

Meerdere antwoorden mogelijk.        

1 ja, een prepaid telefoon           

2 ja, met abonnement           

3 nee      

 

15. Bij welke aanbieder heeft u een mobiele telefoonaansluiting? 

Indien u meerdere aanbieders heeft, kiest u dan degene met welke u het meeste belt.  

1 Ben   

2 Debitel   

3 KPN/Hi   

4 Rabo Mobiel   

5 Simyo   

6 Tele2   

7 Telfort   

8 T-Mobile (incl. UPC)   

9 Vodafone   

10 Albert Heijn   

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

16. Bent u afgelopen jaar geconfronteerd met een hoger dan verwachtte 

telefoonrekening toen u terugkwam van een vakantie in het buitenland? 

1 ja, ik had echter niet opgezocht hoeveel bellen in het buitenland kostte   

2 ja, ik had de prijzen opgezocht maar er kwamen toch nog extra kosten bij die ik 

 niet had verwacht   

3 ja, ik wist hoe duur het was, maar heb toch meer gebeld dan ik me had 

 voorgenomen   

4 nee   

anders, namelijk... 

Weet niet  
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17. Maakt u gebruik van mobiel internet? 

Met mobiel internet bedoelen wij internet dat u buiten het huis kunt gebruiken, 

bijvoorbeeld onderweg. Dit kan via uw mobiele telefoon of via uw laptop met 

behulp van een datakaart of USB modem (ook wel dongel genoemd). Draadloos 

internet via Wifi bij u thuis valt hier niet onder. Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 ja, via mijn mobiele telefoon          

2 ja, via mijn laptop (bijvoorbeeld via een dongel of externe Wifi hotspots)      

3 nee       

 

18. Hoe tevreden dan wel ontevreden bent u over het algemeen met uw huidige 

aanbieders?  

1 aanbieder van internet      

2 aanbieder van vaste telefonie     

3 aanbieder van televisie    

4 aanbieder van mobiele telefonie    

5 aanbieder van mobiel internet via de laptop    

6 aanbieder van internet en televisie    

7 aanbieder van internet en vaste telefonie   

8 aanbieder van televisie en vaste telefonie   

9 aanbieder van internet, televisie en vaste telefonie   

10 aanbieder van mobiele telefonie en internet op de mobiele telefoon     

 

Labels    

1 zeer tevreden   

2 tevreden   

3 niet tevreden, niet ontevreden   

4 ontevreden   

5 zeer ontevreden   

Weet niet    

 

19. Verwacht u over een jaar nog klant te zijn bij uw ...  

1 aanbieder van internet     

2 aanbieder van vaste telefonie     

3 aanbieder van televisie     

4 aanbieder van mobiele telefonie    

5 aanbieder van mobiel internet via de laptop     

6 aanbieder van internet en televisie    

7 aanbieder van internet en vaste telefonie   

8 aanbieder van televisie en vaste telefonie   

9 aanbieder van internet, televisie en vaste telefonie   

10 aanbieder van mobiele telefonie en internet op de mobiele telefoon    

Labels    

1 zeker wel   

2 waarschijnlijk wel   

3 misschien   

4 waarschijnlijk niet   

5 zeker niet   

Weet niet    
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20 . Als u zich zou oriënteren op aanbieders van <dienst>, welke 

informatiebronnen zou u dan gebruiken? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 reclame op radio of televisie           

2 advertentie in krant of tijdschrift           

3 folder van aanbieder(s)           

4 website van aanbieder(s)           

5 telefonisch contact met medewerker van aanbieder          

6 vergelijkingswebsite           

7 test consumentenbond           

8 informatie in telecomwinkel           

9 telefonisch benaderd door aanbieder           

10 aan de deur benaderd door aanbieder           

11 aanbevelingen door bekende           

97 geen van bovenstaande 

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

21. In welke mate bent u tevreden over de informatievoorziening van uw 

aanbieder van <dienst>? 

Ik ben ...... over de informatie die ik heb ontvangen over ...  

       

1 verschillende tarieven voor abonnementen       

2 verschillende abonnementsvormen       

3 kosten voor de telefonische helpdesk       

4 de aansluitprocedure       

5 het opzeggen van de dienst       

6 abonnementsvoorwaarden       

7 contractduur       

8 aansluitingskosten       

9 tarieven internationaal bellen      

10 tarieven buiten de belbundel      

11 het starttarief van een gesprek     

 

Labels    

1 zeer tevreden   

2 tevreden   

3 niet tevreden, niet ontevreden   

4 ontevreden   

5 zeer ontevreden   

Weet niet    
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22. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens dan wel oneens bent met de volgende 

stellingen als het gaat om de informatievoorziening over <dienst>? 

     

1 Informatie over abonnementen van verschillende aanbieders was makkelijk te 

 vinden.       

2 Informatie over tarieven van verschillende aanbieders was goed te vergelijken.  

3 De duidelijke informatie en de mogelijkheid tot vergelijken heeft mijn keuze  

 vergemakkelijkt.       

4 De informatie over leveringsvoorwaarden behorende bij het abonnementen was 

 duidelijk.   

5 Contractduur en aansluitingskosten die bij het abonnement horen waren mij 

 duidelijk.       

Labels    

1 zeer mee eens   

2 mee eens   

3 niet mee eens, niet mee oneens   

4 mee oneens   

5 zeer mee oneens   

Weet niet    

 

23. Wat is voor u het belangrijkst bij het aanschaffen van een abonnement op 

<dienst>? 

Wilt u datgene wat u het meest belangrijk vindt als eerste aanklikken (er verschijnt 

dan een 1), wat u daarna het meest belangrijk vindt daarna aanklikken (er verschijnt 

een 2), etc. Als u geen ander antwoord heeft, dan kunt u deze leeglaten.  

 

1 de prijs van een abonnement           

2 kwaliteit van de verbinding           

3 kwaliteit van de dienst          

4 goede klantenservice           

5 goede informatie bij aankoop           

6 goede verhalen over een bepaalde aanbieder/ bepaald abonnement van vrienden, 

 familie en bekenden           

7 interessante aanbieding, met korting           

96 anders, namelijk...  

 

24. Hieronder staat een aantal stellingen.  

Kunt u aangeven in welke mate u het hier mee eens bent? 

1 Ik verwacht dat mijn aanbieder van <dienst> voor een lage prijs de hoogste 

 kwaliteit levert.       

2 Ik ga bij aanschaf van een abonnement op <dienst> niet af op de laagste prijs, 

 maar op de beste verbinding.       

3 Ik zoek altijd naar het aller-goedkoopste abonnement voor <dienst>.      

4 Een verkoper in een winkel kan mij overtuigen om een bepaald abonnement op 

 <dienst> te nemen.       

5 Ik luister bij het aanschaffen van een abonnement op <dienst> vooral naar 

 verhalen van bekenden. Een aanbieder waar slechte verhalen over worden 

 verteld zal ik niet zo snel nemen, ook al is deze het goedkoopst.    
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6 Ik heb <dienst> genomen omdat dat goedkoper is dan allemaal losse 

 abonnementen.   

7 Ik heb <dienst> genomen omdat ik alles voor het gemak bij dezelfde aanbieder 

 wil hebben.    

Labels    

1 zeer mee eens   

2 mee eens   

3 niet mee eens, niet mee oneens   

4 mee oneens   

5 zeer mee oneens   

Weet niet    

 

25. >u weer een vraag over verschillende aanbieders. 

Hoe tevreden dan wel ontevreden bent u over de volgende aspecten?  

1 kwaliteit van uw vaste internetverbinding     

2 snelheid van uw vaste internetverbinding     

3 kwaliteit van het netwerk van uw mobiele telefoon    

4 kwaliteit van uw vaste telefoon verbinding     

5 kwaliteit van uw (digitale) televisiesignaal    

6 de prijs van uw vaste internetabonnement afgezet tegen de kwaliteit van uw 

 verbinding   

7 de prijs van uw televisieabonnement afgezet tegen de kwaliteit van uw 

 verbinding      

8 de prijs van uw vaste telefonieabonnement afgezet tegen de kwaliteit van uw 

 verbinding     

9 de prijs van uw mobiele telefonieabonnement afgezet tegen de kwaliteit van uw 

 verbinding 

Labels    

1 zeer tevreden   

2 tevreden   

3 niet tevreden, niet ontevreden   

4 ontevreden   

5 zeer ontevreden   

Weet niet   

 

26. Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met één of meer van onderstaande 

aanbieders? 

1 aanbieder van vast internet      

2 aanbieder van vaste telefonie     

3 aanbieder van mobiele telefonie     

4 aanbieder van televisie     

5 aanbieder van internet en televisie   

6 aanbieder van internet en vaste telefonie  

7 aanbieder van televisie en vaste telefonie    

8 aanbieder van internet, televisie en vaste telefonie   

10 aanbieder van mobiel internet via de laptop     

Weet niet    
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27. Hoe vaak heeft u contact gehad met uw <dienst>? 

Het gaat hier om contact waarbij u het initiatief nam, niet waarbij u benaderd bent 

door de aanbieder.  

1 ongeveer x keer in het afgelopen jaar   

2 daarvan ongeveer x keer in de afgelopen drie maanden   

Weet niet    

 

28. Wat was de aanleiding voor het laatste contact (waarbij u het initiatief nam) 

tussen u en uw <dienst> ? 

1 factuur of betaling   

2 technisch probleem met aansluiting of apparatuur   

3 informatie over lopend contract   

4 informatie over nieuw/ verlengen abonnement   

5 overstappen naar een andere aanbieder   

6 overstappen naar een ander abonnement bij dezelfde aanbieder   

7 verhuizing   

8 opzegging   

9 storing   

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

29. Hoe tevreden dan wel ontevreden bent u over de klantenservice van uw 

<dienst>? 

1 zeer tevreden   

2 tevreden   

3 niet tevreden, niet ontevreden   

4 ontevreden   

5 zeer ontevreden   

Weet niet    

 

30. Welke drie factoren bepalen voor u uw (on)tevredenheid bij contact met de 

klantenservice van uw <dienst>? 

Wilt u datgene wat het zwaarst voor u meetelt als eerste aanklikken (er verschijnt 

dan een 1), wat daarna het meest meetelt daarna aanklikken (er verschijnt een 2) en 

daarna nog één factor aanklikken (er verschijnt dan een drie). 

 

1 de wachttijd voordat u de eerste medewerker aan de lijn had      

2 het tarief voor het bellen van de klantenservice       

3 de vriendelijkheid van de medewerkers       

4 de mate waarin uw vraag of probleem werd begrepen       

5 het nakomen van afspraken       

6 de mate waarin de medewerker een oplossing voor u probeerde te vinden      

7   de afhandeling van uw klacht/ opmerking       

96   anders, namelijk...    
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31. Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens last gehad van storing (uitval) op 

één of meer van onderstaande diensten? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 ja, op mijn internetverbinding             

2 ja, op mijn televisieverbinding             

3 ja, op mijn vaste telefonie verbinding            

4 ja, op mijn mobiele telefonie verbinding            

5 ja, op mijn mobiel internet verbinding via de laptop          

97 nee, op geen van bovenstaande in de afgelopen 12 maanden     

Weet niet    

 

32. Hoe lang heeft deze storing geduurd? 

1 storing op mijn internetverbinding   

2 storing op mijn (digitale) televisieverbinding     

3 storing op mijn vaste telefonie verbinding      

4 storing op mijn mobiele telefonie verbinding    

5 storing op mijn mobiele internet verbinding via de laptop     

Labels    

1 minder dan een uur   

2 enkele uren   

3 een dag   

4 meerdere dagen (2-7 dagen)   

5 langer dan een week   

Weet niet    

 

33. Heeft u over deze contact opgenomen met uw provider? 

1 storing op mijn internetverbinding     

2 storing op mijn (digitale) televisieverbinding   

3 storing op mijn vaste telefonie verbinding      

4 storing op mijn mobiele telefonie verbinding     

5 storing op mijn mobiele internet verbinding via de laptop   ]   

Labels    

1 ja   

2 nee   

Weet niet    

 

34. Bent u voor deze storing financieel gecompenseerd door uw provider?  

1 storing op mijn internetverbinding      

2 storing op mijn (digitale) televisieverbinding     

3 storing op mijn vaste telefonie verbinding      

4 storing op mijn mobiele telefonie verbinding      

5 storing op mijn mobiele internet verbinding via de laptop    

Labels    

1 ja   

2 nee   

Weet niet    
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36. >u een aantal vragen over SPAM, dit is ongewenste email die u in uw 

mailbox kan ontvangen.  

Ontvangt u wel eens SPAM in de inbox van uw email account? 

Het gaat hier niet over de SPAM die in uw junkfilter terecht komt, alleen over de 

SPAM in uw inbox.  

1 ja       

2 nee       

97 ik heb geen email account     

 

37. Is naar uw mening de hoeveelheid SPAM die u ontvangt in uw inbox de 

afgelopen jaren toegenomen, gelijk gebleven of juist afgenomen? 

1 toegenomen, ik ontvang nu meer SPAM dan voorheen   

2 gelijk gebleven   

3 afgenomen, ik ontvang nu minder SPAM dan voorheen   

Weet niet    

 

38. Kunt u bij onderstaande vraag aangeven hoe u tegenover SPAM staat? 

Hoe meer u het eens bent met de rechter stelling, hoe meer u het schuifje naar rechts 

verplaatst. Hetzelfde geldt voor de linker stelling.  

1 Ik vind SPAM heel vervelend. | SPAM hoort nu eenmaal bij email gebruik.   

2 Ik stoor mij niet aan SPAM in mijn mailbox. | Ik stoor mij enorm aan SPAM in 

 mijn mailbox.    

3 Bijna alle SPAM komt automatisch in mijn e-mail folder voor ongewenste post. 

 | Bijna alle SPAM komt in mijn inbox.   

4 Er zou meer moeten worden gedaan om de hoeveelheid SPAM te verminderen. | 

 Er wordt genoeg gedaan om de hoeveelheid SPAM te verminderen.   

 

39. Is er bij u thuis sinds 1 januari 2009 één van de volgende zaken veranderd 

op het gebied van <dienst>? 

 

1 ja, ik ben veranderd van aanbieder           

2 ja, ik heb bij dezelfde aanbieder een ander type aansluiting genomen      

3 ja, ik heb bij dezelfde aanbieder een andere abonnementsvorm genomen      

4 ja, ik heb een combinatiepakket genomen           

5 ja, ik heb mijn triple play pakket opgezegd en hier losse abonnementen voor in 

 de plaats genomen          

6 ja, ik ben ongevraagd overgezet naar een andere aanbieder         

7 ja, ik heb voor het eerst hier een aansluiting op genomen          

99 nee, er is niets veranderd          

Weet niet    
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40. Vanaf 1 januari 2009 werken de aanbieders op het gebied van internet 

samen om de overstap probleemloos te laten verlopen. U kunt uw nieuwe 

aanbieder vragen, de overstap volledig voor u te regelen. Bent u bekend met dit 

nieuwe initiatief? 

 

1 ja, ik heb er van gehoord, maar nog geen gebruik van gemaakt   

2 ja, ik heb er van gehoord en ook al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt   

3 nee   

 

41. Heeft u zich in 2009 georiënteerd op een nieuw abonnement of aanbieder 

voor één of meer van de volgende diensten? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

       

1 internet           

2 mobiel internet           

3 vaste telefonie           

4 mobiele telefonie           

5 televisie (inclusief digitale televisie)           

6 een combinatiepakket           

7 nee      

 

42. Bent u van plan zich te gaan oriënteren of over te stappen in 2009? 

1 ja, oriënteren   

2 ja, oriënteren en overstappen   

3 nee   

 

43. Heeft u in 2009 barrières ervaren (bij uw oriëntatie) om over te stappen van 

aanbieder, type aansluiting of abonnementsvorm voor internet? 

       

1 ja, bij het oriënteren               

2 ja, bij het daadwerkelijk overstappen           

3 nee          

99 niet van toepassing          

Weet niet    

 

44. Van welke barrières heeft u last gehad bij het overstappen? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

 

1 ik kon niet switchen vanwege een lopende contractverplichting   

2 de administratieve rompslomp van het overstappen was voor mij een drempel   

3 ik had geen zin om me er in te verdiepen   

4 de markt is te ondoorzichtig, ik vond het moeilijk om het aanbod te vergelijken  

5 ik moest andere apparatuur aanschaffen om de overstap te kunnen maken   

6 internet/telefonie wordt door mijn werkgever geregeld   

7 de periode voor contractvernieuwing was verlopen   

8 ik ben van aanbieder veranderd zonder dat ik daarvoor toestemming had 

 gegeven   

anders, namelijk... 

Weet niet  
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45. Welke barrière vond u het meest storend? 

Items: Inclusie uit v44 

Weet niet   Ja 

W.n. titel   er was niet één het meest storend 

 

46. Heeft u nadat u bent overgestapt, problemen ervaren met uw 

internetverbinding? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 ja, de aansluiting werkte niet op de afgesproken datum                

2 ja, problemen met afsluiten vorige aansluiting                 

3 ja, modem werkte niet (optimaal)                 

4 ja, problemen met zelfinstallatie                 

5 ja, problemen met factuur/ betaling van oude aanbieder                

6 ja, problemen met factuur/ betaling van nieuwe aanbieder              

7 ja, langer dan een dag geen internet/ telefonie/ televisie                

8 ja, administratieve problemen (bepaalde gegevens stonden niet juist in het 

 systeem van de nieuwe aanbieder)                 

9 ja, internetbellen werkte niet                 

10 ja, contractvorm (bijvoorbeeld stilzwijgende verlenging van het contract)      

11 ja, ben van aanbieder veranderd zonder dat ik daarvoor toestemming had 

 gegeven                 

99  geen barrières. de overstap verliep probleemloos/ ik ga binnenkort overstappen 

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

47. Welk probleem vond u het meest storend? 

Items: Inclusie uit v46 

 

48. >u nog een vraag over overstappen. 

Wat moet er volgens u absoluut goed gaan bij een eventuele overstap van 

<dienst>? 

U kunt maximaal vijf antwoorden geven. Wilt u daarbij datgene wat u het 

allerbelangrijkst vindt weer als eerste aanklikken, etc.? 

       

1 aansluiting moet werken op de afgesproken datum      

2 afsluiten van vorige aansluiting       

3 installatie door monteur     

4 modem moet (optimaal) werken    

5 zelfinstallatie       

6 factuur/ betaling van oude aanbieder       

7 factuur/ betaling van nieuwe aanbieder       

8 administratieve zaken       

9 internetbellen moet (optimaal) werken    

10 ik moet mijn nummer kunnen behouden      

11 contractvorm       

 

 

 

 



TNO-rapport 35058 

 

71 / 74 

 

 

  

    

50. Vaak werden abonnementen voor telefonie, internet en televisie na de eerste 

contracttermijn stilzwijgend verlengd. Dat is nu veranderd. Vanaf 1 juli 2009 

geldt een verkorte opzegtermijn. >a de eerste contractperiode kan de consument 

het contract opzeggen, met een maand opzegtermijn.  

 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 

1 Ik was nog niet op de hoogte van deze wijziging.   

2 Het is goed dat consumenten, na afloop van hun eerste contractperiode, elke 

 maand kunnen beslissen of ze bij een aanbieder blijven of overstappen.   

3 Ik ben het afgelopen jaar wel eens geconfronteerd met een ongewenste 

 stilzwijgende verlenging van mijn contract.   

4 Ik ben van plan vaker dan voorheen over te stappen nu deze wijziging is 

 doorgevoerd.   

5 Door regelmatiger over te stappen denk ik veel geld te kunnen besparen op mijn 

 aansluitingen.   

6 Als een aanbieder met een goedkoper aanbod komt, zou ik bereid zijn om over 

 te stappen - ook als ik tevreden ben met mijn huidige abonnement.   

Labels    

1 zeer mee eens   

2 mee eens   

3 niet mee eens, niet mee oneens   

4 mee oneens   

5 zeer mee oneens   

Weet niet    

 

51. >u een aantal vragen over mogelijke klachten.  

 

Weet u bij welke instantie u terecht kunt wanneer u klachten heeft over uw 

dienst of aanbieder, die niet met de aanbieder kan worden opgelost? 

1 ja, namelijk...  

2 nee       

 

52. Heeft u de afgelopen 6 maanden een klacht ingediend bij een van 

onderstaande aanbieders? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 aanbieder van internet                    

2 aanbieder van vaste telefonie                    

3 aanbieder van televisie           

4 aanbieder van mobiele telefonie                    

5 aanbieder van mobiel internet              

6 aanbieder van internet en televisie              

7 aanbieder van internet en vaste telefonie              

8 aanbieder van televisie en vaste telefonie               

9 aanbieder van internet, televisie en vaste telefonie                

10 aanbieder van mobiele telefonie en internet op de mobiele telefoon            

99   nee, bij geen van bovenstaande 

Weet niet    
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53. Is er in uw ogen adequaat gereageerd door uw aanbieder op uw klacht? 

1 aanbieder van internet    

2 aanbieder van vaste telefonie    

3 aanbieder van televisie    

4 aanbieder van mobiele telefonie   

5 aanbieder van mobiele telefonie en internet op de mobiele telefoon    

6 aanbieder van internet en televisie    

7 aanbieder van internet en vaste telefonie    

8 aanbieder van televisie en vaste telefonie    

9 aanbieder van internet, televisie en vaste telefonie    

Labels    

1 ja   

2 nee   

 

54. Stel, u heeft een probleem met uw aansluiting of service waar u met uw 

aanbieder niet uitkomt. Bij wie of welke instantie zou u uw klacht indienen? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

1 Consuwijzer           

2 de Consumentenbond           

3 de Geschillencommissie           

4 Radar, Kassa of een ander consumentenprogramma op televisie     

5 de rechter           

6 de OPTA           

7 de Consumentenautoriteit           

8 het juridisch loket           

99 nergens, heeft toch geen nut   

anders, namelijk... 

Weet niet  

 

55. Bent u bekend met de website van Consuwijzer? 

 

1 ja   

2 nee   

 

56. Er volgt nu een aantal vragen over sms-abonnementen.  

 

Heeft u weleens ongewenst dan wel ongevraagd een sms-abonnement voor 

bijvoorbeeld ringtone/spelletjes afgesloten? 

1 ja   

2 nee   

 

57. Indien u zelf heeft gereageerd op een reclame-uiting van een 

ringtone/spelletje, wist u op dat moment al dat het een abonnementsdienst 

betrof (indien dat achteraf zo bleek te zijn)?  

 

1 ja   

2 nee   

Weet niet    
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58. Wist u op destijds hoe u het sms abonnement stop kon zetten? 

1 ja   

2 nee   

 

59. Heeft u voor het stoppen van deze dienst contact opgenomen met uw 

provider?  

 

1 ja   

2 nee   

 

60. Heeft de provider uw klacht afgehandeld of moest u zelf contact opnemen 

met de aanbieder van het sms-abonnement?  

 

1 mijn klacht loopt nog bij de provider   

2 ja, mijn provider heeft de klacht afgehandeld   

3 ik moest zelf contact opnemen met de aanbieder van het sms abonnement   

anders, namelijk... 

 

61. Hoe lang duurde het voordat het sms abonnement uiteindelijk stop werd 

gezet? 

 

1 enkele dagen   

2 een week   

3 enkele weken   

4 een maand   

5 langer dan een maand   

Weet niet    

 

62. Hoeveel geld heeft deze ongewenste dienst u gekost? 

U mag een schatting maken.  

 

1 ongeveer x euro   

 

63. Heeft u dit bedrag uiteindelijk teruggestort gekregen?    

 

1 ja   

2 gedeeltelijk   

3 nee   

Weet niet    

 

64. Bent u bekend met de sms-gedragscode voor aanbieders van sms-diensten? 

1 ja   

2 nee   

 

65. Bent u bekend met de sms-dienstenfilter, waarmee u uw telefoon kunt 

blokkeren voor betaalde sms-abonnementen?  

 

1 ja   

2 nee   
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66. Op het einde van deze vragenlijst nog wat vragen over telefonische verkoop 

en verkoop aan de deur.  

 

Bent u wel eens aan de deur benaderd door een verkoper die u een abonnement 

op één of meer van onderstaande diensten aanbood? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

     

1 ja, abonnement op internet           

2 ja, abonnement op vaste telefonie           

3 ja, abonnement op (digitale) televisie           

4 nee 

 

67. Bent u wel eens telefonisch benaderd door een verkoper die u een 

abonnement op één of meer van onderstaande diensten aanbood? 

Meerdere antwoorden mogelijk.  

       

1 ja, abonnement op internet           

2 ja, abonnement op vaste telefonie           

3 ja, abonnement op (digitale) televisie           

4 nee 

 

70. Belt u wel eens 0900-nummers? 

 

1 ja   

2 nee   

 

71. Is het u altijd vooraf duidelijk wat de kosten per gesprek en/of per minuut 

zijn voor het bellen van deze 0900 nummers? 

 

1 ja, altijd   

2 soms wel, soms niet   

3 meestal niet   

 

72. Per 1 juli 2008 heeft de overheid een pakket maatregelen ingesteld om 

problemen bij 0900-nummers aan te pakken.  

1) Zo moet op het bandje dat je hoort voorafgaand aan een oproep naar een 

0900-nummer duidelijk te horen zijn wat de maximale kosten zijn voor de 

verleende dienst en of er nog kosten bovenop komen voor het gebruik van je 

mobiele telefoon.  

2) Ook moeten nummerexploitanten zich sinds 1 juli 2009 aansluiten bij een 

geschillencommissie.  

 

Bent u van deze twee maatregelen op de hoogte? 

 

1 ja, van allebei   

2 van de eerste wel, tweede niet   

3 van de tweede wel, eerste niet   

4 nee 

 

 

 


