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Nederlandse consument heeft thuis steeds vaker snel internet 

 

Tussen 2012 en 2015 is de gemiddelde internetsnelheid in Nederlandse huishoudens sterk 

gestegen. Het percentage huishoudens met een verbinding vanaf 30Mbps is bijna verdubbeld en het 

percentage huishoudens met een verbinding tot 10Mbps is meer dan gehalveerd.  

 

In de afgelopen jaren hebben marktpartijen geïnvesteerd in het verbeteren van het vaste en mobiele 

netwerk. De investeringen in 2013 vertonen meer dan 4 miljard euro een forse piek: in dat jaar 

hebben de marktpartijen hard gewerkt om snellere internetsnelheden over het vaste, maar vooral 

ook het mobiele netwerk mogelijk te maken. De investeringen in het vaste netwerk vlakken in 2015 

iets af, maar liggen nog steeds hoger dan in 2012.  

 

Operators moeten blijven investeren in het vaste netwerk om hogere snelheid mogelijk te maken.  

 

De geadverteerde snelheden zijn niet per se gelijk aan de werkelijk geleverde snelheden. Vanaf 30 

april aanstaande moeten telecombedrijven preciezere informatie verstrekken aan consumenten over 

de internetsnelheid waar ze voor betalen. ACM werkt aan een meetsysteem waarmee consumenten 

de kwaliteit van hun internetverbinding zelf kunnen nagaan. Als het verschil tussen de 

daadwerkelijke en de geadverteerde snelheid te groot is, kunnen consumenten een deel van hun 

geld terugkrijgen. Dit vloeit voort uit Europese verordening over netneutraliteit.
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2. 4G neemt de markt over  

 

In december 2012 zijn de huidige 4G licenties geveild en hebben KPN, T-Mobile, Vodafone, en Tele2 

een 4G licentie gekregen. In 2013 hebben deze vier marktpartijen sterk geïnvesteerd in de uitrol van 

mobiele 4G netwerken. Denk hierbij aan installeren van zendmasten en het aanleggen van 

glasvezelverbindingen. In 2014 en deels ook in 2015 hebben de marktpartijen de netwerken voor 4G 

verder uitgerold. Zo hebben zij bijvoorbeeld het nieuwe netwerk getest en 4G-toestellen gepromoot 

bij consumenten.  

 

Vanaf eind 2014 konden consumenten het 4G netwerk volledig gebruiken. ACM houdt vanaf het 

tweede kwartaal van 2015 apart bij wat het dataverbruik via 3G en via 4G is. Het gebruik van 

mobiele data was in 2015 veel hoger dan in eerdere jaren: in 2015 werd ruim drie keer zo veel 

mobiele data gebruikt als in 2013 en bijna 2 keer zoveel als in 2014. In 2015 werd zelfs meer 4G 

data verbruikt dan het totale jaarlijkse dataverbruik in de voorgaande jaren.  

 

4G is sneller dan 3G, waardoor het mogelijk werd apps te gebruiken die meer data verbruiken. Denk 

bijvoorbeeld aan apps die muziek of video streamen. Ook zijn providers steeds grotere databundels 

gaan aanbieden zodat consumenten zulke apps meer kunnen gebruiken. 
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3. De regulering van ACM heeft een positieve invloed op de concurrentie op de glasvezel- en 

de kopermarkt 

 

KPN heeft een uniek netwerk en investeert hierin stevig. Telecomaanbieders die niet zo'n netwerk 

hebben kunnen het netwerk van KPN gebruiken. ACM reguleert de tarieven die KPN hiervoor mag 

rekenen aan andere aanbieders. Dat zorgt ervoor dat de andere aanbieders scherp kunnen 

concurreren. Concurrentie op het glasvezelnetwerk is goed voor consumenten: ze kunnen uit meer 

aanbieders kiezen en de aanbieders worden geprikkeld zich te onderscheiden op prijs, kwaliteit en 

nieuwe diensten. Alternatieve aanbieders kopen steeds vaker glasvezelaansluitingen in bij KPN.  

 

 

 

ACM geeft KPN binnen de regulering de ruimte om zijn kopernetwerk te upgraden. Hierdoor zijn 

hogere snelheden tot 200Mbit/s mogelijk over het kopernetwerk. Dit kopernetwerk staat open voor 

alternatieve aanbieders, die zo ook deze hogere snelheden kunnen leveren aan hun klanten. Zij 

kunnen beter concurreren met kabelmaatschappijen die reeds hogere snelheden kunnen leveren.  

 

Tussen 2012 en 2015 daalde het aantal koperaansluitingen dat andere aanbieders bij KPN 

inkochten. ACM verwacht dat het aantal aansluitingen van andere aanbieders naast KPN vanaf 2016 

blijft stijgen. Dit komt doordat andere internetaanbieders nu ook toegang krijgen tot het “virtuele” 

kopernetwerk van KPN. 

 

Met de toegang op glas en koper kunnen andere aanbieders zich onderscheiden van KPN. Zij 

maken alleen gebruik van het allerlaatste stukje van het netwerk van KPN: het stukje tussen de 

wijkcentrale en de woning van de klant. De concurrenten van KPN kunnen de lijn zo volledig zelf 

inrichten: ze kunnen bijvoorbeeld bepalen wat de snelheid van de verbinding is, of dat zij een eigen 

televisiedienst willen doorgeven.  

 

2012 2013 2014 2015

Glasvezel aansluitingen 46.000 59.000 77.000 116.000

Koper aansluitingen 870.000 774.000 729.000 690.000
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