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1 EXECUTIVE SUMMARY 
In onze eerste Mobiele Markt Monitor schetsen wij de stand van zaken in Nederland met betrekking tot de 
marktverhoudingen van de providers, de portfolio's, het gebruik, de devices en de ontwikkelingen op het 
gebied van over-the-top (OTT) diensten. 

Het huidige Nederlandse landschap bestaat uit een verzadigde mobiele markt met drie traditionele 
mobiele netwerkspelers die, samen met onafhankelijke MVNO’s, zorgen voor een markt met meer dan 70 
merken en die samen een penetratieniveau hebben van ruim boven de 100 procent. 

 Na de recente multibandveiling is er een nieuwe speler, Tele2, bijgekomen, al hoeft deze niet from 
scratch zijn netwerk op te bouwen. 

 Alle MNO’s inclusief Tele2 zijn gefocust op de aanleg van LTE, daarnaast hebben de meeste ook hun 
strategie aangepast. T-Mobile NL moet een unconventional attacker worden, Vodafone wil zijn 
positie versterken (zowel in consumenten als op de zakelijke markt), Tele2 wil de value champion 
worden, KPN focust op LTE met de onveranderde strategie Strengthen – Simplify – Grow.  

 Er is concurrentie niet alleen van traditionele spelers, maar ook van kabeloperators met hun WiFi-
strategie en van OTT-providers en handsetleveranciers die met hun eigen diensten markt 
wegnemen van de traditionele mobiele spelers. 

 Telecompaper verwacht dat de mobiele omzet zal dalen met 4,1 procent in 2012. Voor de periode 
2011-2016 is de verwachting stabiel rond de EUR 6.1 miljard. Marktregulering en de zwakke 
economie hebben een blijvend negatief effect op de omzet van de operators en ook de opkomst 
van OTT-diensten is daarin een belangrijke factor. MNO’s zullen dit op een of andere manier 
moeten compenseren zoals met verhoging van prijzen, verdere aanpassing van de portfolio met 
focus op data en zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. 

De portfolio's hebben wij bekeken aan de hand van de wijzigingen die in 2012 door de drie operators (T-
Mobile, Vodafone en KPN met de sub-brands Hi en Telfort) zijn doorgevoerd. Alle drie kwamen met een 
grote overhaul. 

 T-Mobile was de eerste met een grote aanpassing aan zijn tarieven op 2 maart 2012, gevolgd door 
Hi op 12 maart, Telfort op 2 april en Vodafone op 14 mei. KPN kwam als laatste op 30 juli. 

 Verder valt op dat Vodafone en KPN (en Hi alleen bij het duurste abonnement) gratis on-net bellen 
(naar mede-abonnees) invoerden. T-Mobile voerde in september 2012 een onbeperkte bundel 
voor bellen en SMS’en in (ook off-net), maar deze is alleen voor 20 euro extra beschikbaar bij de 
duurste pakketten. Daarnaast kwam ook Vodafone (oktober 2012) met onbeperkt off-net bellen 
voor het duurste abonnement (100 euro per maand). Telfort kwam daarnaast met een 
abonnement waarmee de gesprekskosten worden gemaximeerd op de kosten van 10 minuten 
(daarna gratis). Ook onbeperkt SMS’en werd breed ingevoerd door de operators. Toestel lease, 
waarschijnlijk de opvallendste innovatie, werd door de drie KPN-merken in de markt gezet. 
Samenwerking met aanbieders van streaming music was er bij KPN (met Spotify) en T-Mobile 
(Deezer). KPN introduceerde gratis opslag in the cloud. Verder hebben alle operators recentelijk ten 
minste één pakket gelanceerd dat afrekent per seconde, zodat men voldoet aan de aangepaste 
bepaling in de Telecommunicatie wet1. 

                                                   
1
 http://www.telecompaper.com/commentaar/afrekenen-per-seconde-is-een-wetswijziging-zonder-betekenis--909946 
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 Onbeperkt lijkt het toverwoord van de operators om mensen weer aan het bellen en SMS’en te 
krijgen. De vraag blijft of gratis (on-net) bellen en SMS’en voor alle mensen interessant is - vooral 
bij de steeds groeiende vraag naar data en de trend onder jongeren die opgroeien met 
Whatsappen en Facebooken in plaats van bellen en SMS’en. 

Mobiele promoties vormen een goede indicator van hoe de mobiele markt zich ontwikkelt. Sinds 2004 
houden wij de mobiele promoties wekelijks bij. Het is geen exacte wetenschap en de resultaten moeten 
dan ook gezien worden als een indicator. Onze bevindingen in hoofdlijnen: 

 De meeste advertenties (35%) voor postpaid zijn met een abonnementsprijs tussen 30 en 40 euro. 

 Ongeveer 50-60 procent van de consumenten krijgt een gratis toestel bij het abonnement. 

 31 procent van de consumenten koopt een los mobiel toestel. 

Ten aanzien van het gebruik constateren we het volgende: 

 Bellen wordt minder populair, getuige dalende belminuten en minder gesprekken per abonnee. 
Wel is de gemiddelde gespreksduur vrij constant. 

 Ook SMS verliest, terwijl andere vormen van tekst gebaseerde communicatie groeien. 

 Met de stijgende penetratie van smartphones is er ook een stijgend gebruik van mobiele data te 
zien, onder andere door de genoemde groei van tekst gebaseerde communicatie. 

Het gebruik van smartphones en tablets neemt toe. Vorig jaar werd deze markt – zowel smartphones als 
tablets – gedomineerd door Apple en Samsung terwijl overige leveranciers nauwelijks een rol van betekenis 
speelden. Android is in Nederland het grootste mobiele besturingssysteem terwijl ook iOS groei laat zien. 
Andere systemen, waaronder Symbian en BlackBerry OS, raken juist in de verdrukking. 

 De penetratie van de smartphone ligt nu boven de 50 procent, met Samsung als marktleider. 

 De penetratie van de tablet nadert de 25 procent, met Apple als leider. 

 In besturingssystemen en apps leiden Android resp. WhatsApp. 

Uit marktonderzoek op het Telecompaper Consumer Panel blijkt 

 dat het aantal gebruikers dat een OTT spraak app downloadt, min of meer stabiel is tussen de 25 en 
30 procent. In september 2012 lag het op 24 procent. Het downloaden van een chat/instant 
messaging app is aanmerkelijk populairder. Tussen de 55 en 65 procent van de gebruikers 
downloadt momenteel een chat/IM app en de meest recente stand was 58 procent in Q3 van 2012. 
De meest geïnstalleerde app is WhatsApp, met een penetratie van 79 procent van de smartphone 
base. 

 dat TV/video apps aanmerkelijk minder populair zijn. De Horizon.tv app van UPC is de enige die de 
top 10 haalt. 

Verder marktonderzoek op ons panel wijst uit dat 

 sociale media en IM massaal gebruikt worden op smartphones en dat TV kijken sterk is gegroeid. 

 de tablet veel gebruikt wordt voor sociale media, terwijl TV kijken hetzelfde beeld vertoont als bij 
smartphones. 
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2 INLEIDING 
Dit is de eerste Mobiel Monitor die wij voor OPTA halfjaarlijks maken. Wij analyseren hierin de stand van de 
Nederlandse consumentenmarkt op het gebied van mobiel en kijken naar de trends die zich hierin 
aftekenen. 

De opzet is als volgt: 

 De markt (hoofdstuk 4): de huidige stand van zaken met betrekking tot marktaandelen (in volume 
en omzet), het gebruik, een overzicht van de recente strategy updates die door een aantal partijen 
gepresenteerd zijn en een blik op de recente multibandveiling. 

 De portfolio’s (hoofdstuk 5): we analyseren de aanpassingen die door de 3 MNO’s (bij KPN kijken 
we ook naar de Hi en Telfort brands) in 2012 in hun proposities gedaan zijn. Alle vijf de aanbieders 
kwamen met een grote overhaul en een aantal innovaties. Ook worden de promoties tegen het 
licht gehouden. 

 Het gebruik (hoofdstuk 6): we kijken naar zowel minuten en SMS’jes als naar MB’s. 

 Devices (hoofdstuk 7): de ontwikkelingen in de segmenten smartphone en tablet worden 
geanalyseerd, maar ook wordt kort stilgestaan bij besturingssystemen en apps. 

 OTT (hoofdstuk 8): dit hoofdstuk bespreekt de twee belangrijkste categorieën apps- die voor 
communicatie en die voor entertainment. Ook het gebruik ervan komt aan de orde. 

 Marktonderzoek (hoofdstuk 9): hier bespreken wij de resultaten van onderzoek op het 
Telecompaper Consumer Panel. Het gebruik van vier categorieën apps (TV, Bellen, IM, Social) voor 
zowel smartphone als tablet wordt getoond. 

Het eerlijk en transparant vergelijken van mobiele abonnementen waarbij zoveel mogelijke portfolio 
bijzonderheden worden meegenomen is geen sinecure, zoals we eerder in twee van onze Research Briefs 
(“Comparing EU mobile packages a daunting task: Dutch consumer not worst off”en “Are mobile price 
comparisons possible?”) hebben laten zien. In deze eerste editie hebben we ervoor gekozen om de 
prijsontwikkelingen van de mobiele producten op een kwalitatieve manier te analyseren (zie hoofdstuk 5). 



 MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 

 
 

 

Copyright Telecompaper 2003-2012 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of 
Telecompaper is prohibited. Telecompaper sees to the utmost reliability of all research and news publications. Nevertheless Telecompaper does not accept any 
responsibility for possible inaccuracies or errors in the presented data and refuses liability for any interpretations or opinions obtained from the use of Telecompaper 
reports, information and news publications. 

 7 of  51 

 

3 METHODOLOGIE 
Dit is het eerste rapport over de Nederlandse mobiele markt. Wij geven de stand van zaken weer, 
gebaseerd op bestaande publicaties: onze kwartaal- en halfjaarrapporten over de mobiele markt (DMO), de 
MVNO-markt en rapporten over apps, smartphones en tablets. Verder is gebruik gemaakt van het 
Telecompaper Consumer Panel en onze service DeLaagsteRekening. Wij putten daarnaast uit onze 
nieuwsdatabase. En niet onvermeld mag blijven dat wij met regelmaat met de grote aanbieders spreken. 

De Mobiele Markt Monitor is een halfjaarlijks rapport voor de OPTA, op basis van een offerte van 5 
september 2012. 

Wij beperken ons tot de consumentenmarkt. We kijken soms op operator- of technologieniveau, maar ook 
op geaggregeerd niveau. De MNO’s hebben een speciale plaats, maar ook de MVNO’s komen aan bod 
omdat beide categorieën de markt bedienen. Onze cijfers reiken in de meeste gevallen tot en met Q3 van 
2012. 

Bij de vermelding van een aantal Telecompaper-rapporten gebaseerd op het Telecompaper Consumer 
Panel is een verschil te zien in de leeftijden van de populatie. Telecompaper heeft recentelijk het panel 
uitgebreid naar de leeftijden 12 tot 80, waar voorheen het panel de leeftijdsgroepen 15 tot 65 omvatte. Dit 
is elke keer duidelijk vermeld in de tekst om verwarring te voorkomen.  
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4 DE MARKT 
Het huidige Nederlandse landschap bestaat uit een verzadigde mobiele markt met drie traditionele mobiele 
netwerkspelers die, samen met onafhankelijke MVNO’s, zorgen voor een markt met meer dan 70 merken 
en die samen een penetratieniveau hebben van ruim boven de 100 procent. 

Na de recente multibandveiling is er een nieuwe speler Tele2 bijgekomen, al hoeft deze niet from scratch 
zijn netwerk op te bouwen. Alle MNO’s, inclusief Tele2, zijn gefocust op LTE-uitrol. Daarnaast hebben de 
meeste MNO’s hun strategie aangepast. T-Mobile NL moet een unconventional attacker worden, Vodafone 
wil zijn positie versterken (zowel in consumenten als zakelijke markt), Tele2 wil de value champion worden, 
KPN focust op LTE met de onveranderde strategie Strengthen – Simplify – Grow. 

Er is niet alleen concurrentie van traditionele spelers, maar ook van kabeloperators met hun WiFi-strategie 
en van OTT-providers en handsetleveranciers die met hun eigen diensten markt wegnemen van de 
traditionele mobiele spelers. 

Telecompaper verwacht dat de mobiele omzet zal dalen met 4,1 procent in 2012, voor de periode 2011-
2016 is de verwachting stabiel rond de EUR 6.1 miljard. Marktregulering en de zwakke economie hebben 
een blijvend negatief effect op de omzet van de operators. Ook de opkomst van OTT-diensten is daarin een 
belangrijke factor. MNO’s zullen dit op een of andere manier moeten compenseren, zoals met verhoging 
van prijzen, verdere aanpassing van de portfolio met focus op data en zoeken naar nieuwe 
inkomstenbronnen. 

4.1 Huidig beeld: verzadigde markt, drie traditionele mobiele netwerken met vierde in 

opkomst 

Na de overnames van Telfort door KPN (2006) en Orange door T-Mobile (eind 2007), zijn er drie 
exploitanten van mobiele netwerken in de markt over: KPN, Vodafone en T-Mobile. De huidige markt is 
verzadigd met meer dan 70 mobiele merken2, met een penetratieniveau ruim boven de 100 procent. De 
concurrentie is niet alleen afkomstig uit de traditionele marktdeelnemers en onafhankelijke MVNO’s (die 
gebruik maken van het netwerk van de drie traditionele spelers), maar ook van OTT-providers (zoals Google 
en kleinere bedrijven zoals WhatsApp en Twitter). Daarnaast proberen handsetleveranciers de OTT-markt 
te betreden door eigen diensten in te voeren.  

Sinds de multibandveiling van afgelopen december is Tele2 er als nieuwe mobiele netwerk speler 
bijgekomen. Het bedrijf geeft aan zich te focussen op LTE, terwijl het 2G/ 3G diensten blijft aanbieden via 
een wholesale agreement met T-Mobile. Naast de recente multibandveiling is er in april 2010 de 2,6 GHz-
band spectrumveiling geweest die Tele2 en de joint venture van Ziggo en UPC (ZUM) als nieuwkomers 
opleverde - al is dit laatstgenoemde spectrum niet voldoende voor een landelijk dekkend netwerk. ZUM 
heeft wel meegeboden in de recente multibandveiling, maar is afgehaakt vanwege de prijs. Daarmee heeft 
het in lijn gehandeld met onze verwachting: de kabelbedrijven willen geen traditionele operator worden 
(zoals door Ziggo bevestigd) en zullen zich concentreren op WiFi en wholesale agreements. 

Behalve met de hierboven genoemde huidige en toekomstige concurrentiedruk, heeft de markt te maken 
met veranderend consumentengedrag door het toenemend gebruik van smartphones. 61 Procent van de 
Nederlandse consumenten heeft een smartphone3 - GFK zegt dat twee derde van alle verkochte mobiele 

                                                   
2
 Volgens eigen onderzoek zijn er 67 virtuele merken zowel consumer als zakelijk plus de 3 hoofd brands =70 brands actief eind Q3 2012. 

3
 Informatie komt uit onze consumer panel (Q3 2012 data). Voor meer info zie http://www.telecompaper.com/research/services/consumer-panel. 
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toestellen in Q3 2012 een smartphone was4 – waarbij de consument steeds meer data en applicaties is 
gaan gebruiken en minder gebruik maakt van traditionele diensten zoals SMS en bellen (vooral KPN heeft 
hieronder te lijden - zie figuur hieronder).  

Ook regelgeving, zowel nationaal als Europees, heeft een drukkende invloed op de omzet en dat zal nog 
een aantal jaren zo blijven. Internationale roaming en de tarieven voor gespreksafgifte zijn voortdurend 
gedaald.  

Figuur 1: KPN Consumenten SMS/minuten per gebruiker (Bron: KPN) 

 

Volgens onze meest recente kwartaalrapportage DMO5 heeft de Nederlandse mobiele telecommarkt in het 
derde kwartaal van 2012 een totale dienstenomzet6 van 1,45 miljard euro gegenereerd (waarbij geschat 
wordt dat 60% gerelateerd is aan de consumentenmarkt). De totale markt is dus 5,2 procent gedaald 
vergeleken met Q3 2011, met een teruggang van 2,1 procent ten opzichte van Q2 2012. We zien de 
continue daling van inkomsten uit spraak als de belangrijkste reden van de omzetdaling, waarbij de 
groeiende omzet uit het non-voice deel dit niet kan compenseren. Non-voice, bestaande uit data en SMS, is 
goed voor 40,7 procent van de totale omzet uit mobiele diensten.  

                                                   
4
 http://www.telecompaper.com/nieuws/tweederde-verkochte-mobiele-toestellen-nu-smartphone--909242 

5
 http://www.telecompaper.com/research/dutch-mobile-operators-q3-2012--853933 

6
 Inclusief consument, zakelijke en whole-sale omzet die MNOs ontvangen 
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Figuur 2: Marktaandeel mobiel operators obv dienstenomzet, in percentages. (bron: Telecompaper, jaarverslagen) 

 

KPN laat in het derde kwartaal de grootste terugval op jaarbasis zien (-7%). T-Mobile (-4%) en Vodafone (-
3%) hebben minder moeten inleveren. Vodafone was de enige MNO die een hogere kwartaalomzet liet zien 
en dit bedrijf heeft daarmee zijn marktaandeel vergroot. Het marktaandeel van KPN kromp met 1,0 procent 
op jaarbasis. T-Mobile zette daar een groei van 0,4 procent tegenover, Vodafone +0,7 procent. 

 

Figuur 3: Dienstenomzet per operator, x miljoen euro (Bron: Telecompaper DMO Q3 2012) 

 

Gemeten naar het aantal SIM-kaarten, inclusief MVNO’s, groeide de totale Nederlandse markt (inclusief 
zakelijk) met 0,8 procent op jaarbasis tot een totaal van 21,1 miljoen (zie grafiek hieronder voor verdeling). 
Daardoor nam de penetratie toe tot 126 procent per eind september (125,4% in Q3 2011). KPN’s 
marktleiderspositie kromp licht tot 47 procent van alle eindgebruikers, terwijl Vodafone naar 29 procent 
groeide. T-Mobile daalde licht naar 24 procent. 
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Figuur 4: Totaal SIMs per operator in duizenden (Bron: Telecompaper DMO Q3 2012) 

 

Telecompaper schat dat er 16,3 miljoen consumenten-SIM’s zijn (zie Figuur 5), waarvan KPN brands 
(inclusief Telfort, Hi) een aandeel hebben van 32,2 procent, gevolgd door Vodafone met 24,2 procent 
(inclusief merken hollandsnieuwe en Sizz) en T-Mobile (inclusief merken Ben en Simpel) met 23,4 procent. 
Het resterende aandeel (20,3%) is van onafhankelijke MVNO’s, waarvan het grootste gedeelte bij KPN zit.  

Figuur 5: Overzicht van totale consumenten markt in SIMs, in percentages. (Bron: Telecompaper) 

 

Inzoomend op de ARPU’s van de totale mobiele markt7, is af te leiden dat de drie MNO’s last hebben van 
dalende omzet per gebruiker (per maand) en dit vooral in de postpaid markt. Vodafone blijft de leider met 
de hoogste gemiddelde ARPU van EUR 25,5 in Q3 2012, al laat Vodafone ook de grootste daling zien van 7,7 
procent op jaarbasis. T-Mobile volgt met een blended ARPU van EUR 22,4 en laat daar tegenover de 
kleinste jaarlijkse daling laat zien van 3,0 percent, KPN heeft de laagste ARPU van EUR 21,7 eind Q3 2012 
(die net als Vodafone een hoge daling laat zien van 7,3%). 

                                                   
7
 http://www.telecompaper.com/research/dutch-mobile-operators-q3-2012--853933 
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Figuur 6: Blended ARPU per MNO. (Bron: Telecompaper DMO Q3 2012) 

 

De MNO's worden gedwongen om hun bundels en tarifering aan te passen om te compenseren voor het 
verlies van omzet. Bijvoorbeeld in mobiele-breedbanddiensten zijn de meeste pakketten al gemigreerd van 
onbeperkt naar beperkte databundels (hoewel sommige operators zoals T-Mobile nog steeds ‘onbeperkt’ 
aanbieden, maar dan wel met snelheidsbeperking na een bepaald aantal MB’s). Interessant genoeg zijn de 
meest recente pakketten van KPN en Vodafone inclusief onbeperkt spraak (meestal on-net) en SMS. Het 
lijkt erop dat de operators hiermee proberen hun gebruikers het aantrekkelijker te maken om traditionele 
spraak- en SMS te gebruiken in plaats van OTT-diensten. Sommige MVNO's volgen dit voorbeeld en het 
aanbieden van gratis on-net bellen en SMS. In het vervolg gaan we dieper in op het veranderende portfolio 
en aanpassingen die operators recentelijk gedaan hebben. 

4.2 Dynamische markt met ruim 67 virtuele mobiele merken 

Het aantal actieve mobiele virtual operators in Nederland, inclusief submerken van de netwerkoperators, 
bleef per eind september 2012 stabiel op 67. Er zijn 52 onafhankelijke MVNO’s actief. Ten opzichte van eind 
maart 2012 zijn er zes merken verdwenen en zes merken bijgekomen. Ondanks de drukke markt blijven er 
initiatieven ontstaan. Een nieuwe trend in de MVNO-markt is de opkomst van virtuele operators die white-
label-diensten aan andere MVNO’s aanbieden, zoals Voiceworks. 
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Figuur 7: Overzicht van virtuele merken in Nederland. (Bron: Telecompaper) 

 

Volgens ons halfjaarlijkse MVNO-rapport, nam het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van mobiele 
diensten via een virtuele operator met 4,4 procent toe in de zes maanden tot eind september 2012. In 
totaal zijn er dat 7,9 miljoen, ofwel 37,3 procent van de Nederlandse mobiele markt. Van het totaal is 4,6 
miljoen (58,0%, zie grafiek hieronder) klant bij een virtuele operator die geheel of deels eigendom is van 
een mobiele netwerkoperator. Onafhankelijke MVNO’s bieden hun diensten aan 3,3 miljoen gebruikers 
aan. Dat staat gelijk aan 15,7 procent van de Nederlandse mobiele markt, tegen 15,2 procent aan het eind 
van het eerste kwartaal van 2012.  

Figuur 8: Overzicht van totale mobiele markt per type virtuele aanbieder. (Bron: Telecompaper Dutch Virtual Mobile Operator Q3 2012) 

 

Een belangrijke ontwikkeling in de periode van zes maanden tot eind september was de entree van *bliep, 
dat laaggeprijsde SMS-, internet- en on-net spraakdiensten aan jongeren aanbiedt. Een andere ontwikkeling 
is de komst van Delta Mobiel, dochter van het Zeeuwse Delta. Ook noemenswaardig zijn de twee nieuwe 
zakelijk georiënteerde merken FirmTel en Voiceworks die beide FMC (fixed mobile convergence) diensten 
aanbieden. Yiggers, Mobilized06, Norea Mobile en Stunt Mobiel hebben de markt verlaten. Ook 
TeleSpectrum, dat door Vodafone gekocht werd, en Atlantic Telecom (dat tegenwoordig als Telfort Zakelijk 
door het leven gaat) zijn niet meer actief op de onafhankelijke MVNO-markt. Sinds begin oktober bleef de 
markt zich doorontwikkelen met drie exits (Hyves Mobile, Ay Yildiz, Transatel) en vijf nieuwe virtuele 
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operators: Yellow Mobile, DobryTel, Mobile Care Safe-sim, Valkmobile en Mobile Vikings. Een eveneens 
belangrijke ontwikkeling sindsdien is de totstandkoming van de European Association of Full MVNO’s 
(EAFM) waarbij MVNE Teleena samen met vijf andere bedrijven aan de wieg stond. De EAFM behartigt de 
belangen van MVNO’s in Europa.  

De markt voor virtuele operators wordt gedomineerd door dezelfde elf merken als zes maanden eerder. 
Vanwege hun grote klantenbestand zijn Hi en Telfort de belangrijkste merken onder de netwerk operator-
gerelateerde VO’s. Lebara en Lycamobile blijven de grootste onafhankelijke spelers. 

Tabel 1: Markt aandeel en van top elf, met aantal actieve klanten per virtuele aanbieder, in maart 2012 en september 2012. (Bron: 
Telecompaper Dutch MVO Q3 2012) 

  
Customers  

Market share 
(end of quarter) 

Name Operator Q1 2012 Q3 2012 Q1 2012 Q3 2012 

Hi 1,745,000 1,750,000 23.1% 22.2% 

Telfort  1,470,000 1,485,000 19.5% 18.8% 

Lebara Mobile 980,000 985,000 13.0% 12.5% 

Lycamobile 665,000 675,000 8.8% 8.6% 

Tele2 Mobiel 340,000 423,000 4.5% 5.4% 

AH Mobiel 340,000 320,000 4.5% 4.1% 

Simpel 225,000 265,000 3.0% 3.4% 

Ortel Mobiel 260,000 262,000 3.4% 3.3% 

Simyo 250,000 260,000 3.3% 3.3% 

Ben 210,000 250,000 2.8% 3.2% 

Rabo Mobiel 175,000 175,000 2.3% 2.2% 

 

De virtuele mobiele markt kan verdeeld worden in segmenten:  

 Het no-frills segment is het grootste segment in de Nederlandse VO-markt, goed voor 30,7 procent. 
In dit segment zitten met name spelers als Simpel, Ben, Simyo en hollandsnieuwe, die een enorme 
groei hebben doorgemaakt door hun focus op simpele proposities gericht op de onderkant van de 
markt.  

 Het etnische / internationale segment blijft het op één na grootste in de Nederlandse VO-markt, 
met een aandeel van 25,9 procent. De meeste aanbieders (Lebara en Lycamobile als grootste) in dit 
segment zagen slechts een kleine toename van hun klantenaantallen.  

 Het jeugd-segment blijft het op twee na grootste dankzij het grote klantenbestand van Hi. Het zag 
ook een nieuwkomer, *bliep.  

 Het non-niche segment (geen echte focus, zoals Tele2, Rabo Mobiel) heeft van plaats gewisseld 
met het retail segment wat betreft marktaandeel. Het non-niche segment is nu goed voor 8 
procent van de markt. Het groeide vooral door een grote toename van het aantal klanten bij Tele2.  

 Het retail-segment was redelijk stabiel. AH is de grootste. Het marktaandeel is 7,5 procent. 

 Het zakelijke segment zag een aantal exits en nieuwe aanbieders, maar het aandeel is gelijk 
gebleven op 4,0 procent van de markt. 

 Het community segment blijft het kleinste segment van de markt, goed voor 0,8 procent, ondanks 
de stijging van Sizz. 
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KPN blijft de grootste netwerkoperator die klanten van MVNO’s bedient, hoewel het marktaandeel aan 
zowel Vodafone als aan T-Mobile heeft moeten inleveren. De hoogste groei vond plaats bij T-Mobile, 
doordat Tele2, Simpel en Ben zich wisten te profileren.  

Figuur 9: Overzicht totale markt per MNO.(Bron: Telecompaper  Dutch MVO Q3 2012) 

 

Daarnaast is recent bekend geworden dat de MVNO *bliep vanaf 1 januari 2013 zelfstandig verder gaat, 
onafhankelijk van de Telegraaf Media Groep (TMG). Dat meldt het bedrijf in een blogpost. De oprichting 
van *bliep is mogelijk gemaakt via het investeringsfonds van TMG. De twee oprichters van *bliep, Joost van 
der Plas en Jochem Wieringa, hebben samen met twee investeerders, Twan Cats en Danny Gorter, een 
management buy-out bij de TMG gedaan. *Bliep kondigt aan dat het bedrijf het komend halfjaar enkele 
nieuwe functies zal uitrollen, zonder details te geven.  

Rabobank heeft ook recent aangeven te zullen uitstappen uit de MVNO-markt. Als reden geeft de bank dat 
de mobiele telecomactiviteiten steeds verder af zijn komen te staan van de bancaire activiteiten. De MVNO 
wordt onder eigen regie in stappen beëindigd. De bank onderzoekt nu hoe dit met een zo laag mogelijke 
impact (op klanten en medewerkers) gerealiseerd kan worden. 

4.3 Mobiele omzet daalt met 4,1% in 2012, verwachting stabiel tot 2016 

Voor heel 2012 verwacht Telecompaper dat de mobiele omzet uitkomt op 5,8 miljard euro, een daling van 
4,1 procent ten opzichte van 2011. Voor de periode 2011-2016 verwachten we dat de omzet ongeveer 
gelijk blijft, rekening houdend met verhoging van prijzen. In 2011 bedroeg de jaaromzet ongeveer 6,1 
miljard euro en hetzelfde wordt voorzien voor 2016. Marktregulering en de zwakke economie hebben een 
blijvend negatief effect op de omzet van de operators en ook de opkomst van OTT-diensten is een 
belangrijke factor. MNO’s zullen op een of andere manier moeten compenseren, zoals met verhoging van 
prijzen, verdere pakketaanpassingen met een focus op data en zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. 

In 2011 schatten wij dat 19,2 procent van de mobiele dienstenomzet (ofwel 1,16 miljard euro) afkomstig  
was van dataverkeer (exclusief SMS). Voor 2012 gaan wij uit van 24,4 procent. Dat zal naar verwachting 
doorgroeien naar 40,5 procent in 2016. De groei heeft mede te maken met de verwachte afname van de 
inkomsten uit SMS en spraak en verdere groei van data (o.a. door migratie naar LTE), zie figuur 9. 

77.6% 75.0% 

10.5% 12.3% 

11.8% 12.6% 

Q112 Q312

KPN T-Mobile Vodafone



 MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 

 
 

 

Copyright Telecompaper 2003-2012 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of 
Telecompaper is prohibited. Telecompaper sees to the utmost reliability of all research and news publications. Nevertheless Telecompaper does not accept any 
responsibility for possible inaccuracies or errors in the presented data and refuses liability for any interpretations or opinions obtained from the use of Telecompaper 
reports, information and news publications. 

 16 of  51 

 

Figuur 10: Overzicht totale markt per type gebruik. (Bron: Telecompaper DMO Q3 2012) 

 

Verwacht wordt dat LTE in 2013-2014 uitgerold zal worden door alle MNO’s. Wij verwachten dat LTE in het 
begin als complementair zal worden aangeboden, en later mogelijk als substituut voor een vaste lijn. 

4.4 Strategiewijzigingen bij mobiele operators: T-Mobile NL moet een unconventional 

attacker worden en Tele2 de value champion, Vodafone wil positie versterken, KPN 

focust op LTE 

T-Mobile NL moet unconventional attacker worden 

Deutsche Telekom heeft begin december 2012 de strategie voor de periode tot en met 2015 uiteengezet. 
Kort samengevat (voor meer info zie ons achtergrondartikel8): de investeringen in LTE en FTTC gaan 
omhoog, het dividend wordt verlaagd en 2014 moet het omkeerpunt worden, waarin de terugkeer naar 
positieve omzetgroei plaatsvindt. Groei wordt gezocht in B2B/ICT, mobiele data en TV, waarvan de 
omzetbijdrage moet groeien naar 40-50 procent (2010: 24%). Verder wordt bekeken of het Britse EE (joint 
venture met France Télécom) en de Scout groep verkocht of naar de beurs gebracht kunnen worden. 
Intussen moet de balans voldoende sterk blijven met een netto schuld/EBITDA-verhouding van 2,0 à 2,5 en 
een equity ratio van 25-35 procent. De focus van DT verschuift overigens van quarterly EBITDA naar cash 
contribution (bij DT staat dit voor EBITDA minus capex, een variant van de grootheid vrije kasstroom). En de 
aandacht gaat naar zowel omzet als kosten. Op IT wil DT de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen 

Deutsche Telekom plaatst Nederland (net als Albanië en Oostenrijk) in de categorie Smart attackers,  
waarbij de focus is op omzetverhoging (met name uit mobiele data en de zakelijke markt) en het 
terugbrengen van de capex. Het netwerk wordt gezien als hygiene factor (een gegeven, geen manier om 
zich mee te onderscheiden). In Nederland moet T-Mobile een unconventional attacker zijn met een betere 
efficiency. Overigens wil DT zijn 11 Europese dochters verder aaneen smeden om een pan-Europese 
organisatie te creëren. 

Vodafone: versterken van positie zowel in consumer als in zakelijke markt 

                                                   
8
 http://www.telecompaper.com/achtergrond/deutsche-telekom-strategie-tot-2015-focus-op-lte-en-fttc--913111 
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De Vodafone Group heeft in november 2012 de nieuwe strategische doelstellingen bekend gemaakt voor 
de periode tot maart 2015. Met als belangrijkste globale onderdelen: focus op data, het belang vergroten 
als zakelijke speler, innovatie in selectieve diensten, leiderschap in emerging markets en een 
kostenefficiënt bedrijf. Focus ten aanzien van ontwikkeling van het netwerk ligt op HSPA+, LTE en high 
capacity backhaul.  

Voor consumenten wil het bedrijf zich onderscheiden door de prijzen drastisch te vereenvoudigen en het 
geven van duidelijke zichtbaarheid van cost of ownership; grotere datapakketten met onbeperkt bellen en 
SMS’en; verminderen van de complexiteit voor IT en facturering en toevoegen van extra features en 
diensten zoals attractieve roamingpakketten, delen van datapakketten, opslag, back-up etc. 

Vodafone wil over drie jaar de nummer één aanbieder zijn in Nederland op het gebied van zakelijke vaste 
en mobiele diensten. De overname van The Network Factory, de samenwerking met Eurofiber en de 
recente overname van Telespectrum zorgen voor de infrastructuur. Het huidige hosted voice-platform biedt 
met een mix van vaste en mobiele functionaliteiten het portfolio waarmee Vodafone zijn ambitieuze 
groeistrategie wil realiseren9. De zakelijke markt wordt voor Vodafone steeds belangrijker, zowel 
wereldwijd als in Nederland. In Nederland vormt de zakelijke markt al langer een belangrijk onderdeel van 
de totale business. Die zakelijke strategie van Vodafone heeft een nieuwe focus gekregen. Door het 
aanbieden van geïntegreerde vast-mobiele functionaliteiten en de bijbehorende diensten (zoals inzicht in 
kosten, beheer van het uitdijende BYOD-park aan devices), wil de onderneming ‘die andere grote partij’ van 
de troon stoten en de grootste aanbieder worden van zakelijke communicatie en bijbehorende services. 

KPN: onveranderde strategie met focus op LTE 

Dit jaar kwam América Móvil veel in het nieuws nadat dat het concern een groot minderheidsbelang in KPN 
kocht. KPN wees het partiële bod van América Móvil af als te laag en ‘opportunistisch’ en omdat América 
Móvil feitelijk de zeggenschap zou krijgen met een zodanig groot minderheidsbelang. Uiteindelijk slaagde 
América Móvil er in om 27,7 procent van de aandelen te verwerven. América Móvil zegt het huidige beleid 
te ondersteunen, al kan América Móvil nu wel belangrijke beslissingen blokkeren, c.q. eigen voorstellen op 
de agenda van de aandeelhoudersvergadering plaatsen. Gegeven een opkomst van gemiddeld 44 procent 
bij aandeelhoudersvergaderingen heeft América Móvil het bij belangrijke zaken daardoor feitelijk voor het 
zeggen. Te denken valt aan fusies en overnames, dividendbeleid en benoemingen. Maar het kan niet 
uitgesloten worden dat América Móvil nog meer motieven heeft10.  

Met de strategie van 2011, onder het motto ‘Strengthen – Simplify – Grow’, zette Eelco Blok de strategie 
van zijn voorganger Ad Scheepbouwer voort. Verwacht wordt dat deze strategie op 5 februari 2013 (samen 
met publicatie van de Q4 2012 cijfers) geüpdatet zal worden. 

KPN heeft half december 2012 wel al bekend gemaakt dat het geen slotdividend zal uitkeren over 2012 en 
het dividend over 2013 zal verlagen tot 0,03 euro, wegens de investeringen in de recente multibandveiling. 
KPN moet half januari aan de Staat een bedrag betalen van 1,352 miljard euro. Dat bedrag wordt 
onttrokken aan bestaande liquiditeiten en aan de bestaande kredietfaciliteit van 2 miljard euro. KPN heeft 
120 MHz aan spectrum gekocht in meerdere banden. Het aangeschafte spectrum zal worden gebruikt om 
de continuïteit van bestaande diensten te garanderen en nieuwe diensten uit te rollen. Het geld zou een 
‘goede’ return on investment betekenen, aldus de operator. KPN heeft aangegeven dat 4G/ LTE in februari 
2013 gelanceerd wordt in de Randstad. Het moet medio 2013 een dekking halen van 50 procent van de 
Nederlandse bevolking en eind 2014 landelijk beschikbaar zijn. 

Tele2: focus op LTE en value champion i.p.v. best deal 

                                                   
9
 http://www.telecompaper.com/nieuws/vodafone-streeft-naar-toppositie-op-zakelijke-markt--887011 

10
 http://www.telecompaper.com/commentaar/kpn-koerst-af-op-opsplitsing--880778 
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Tele2 spreekt tijdens de jaarlijkse Capital Markets Day (begin december 2012) de ambitie uit om de 
aandacht niet alleen te richten op prijs maar ook op kwaliteit. Was Tele2 oorspronkelijk een discounter, nu 
profileert het zich vooral als de aanbieder van de Best Deal. In de toekomst wil de aanbieder vooral bekend 
staan als Value Champion. Een lage prijs blijft belangrijk en kwaliteit wordt gezocht in het netwerk en in de 
klantrelatie. Ook de challenger culture staat nog altijd hoog in het vaandel. 

Tele2 heeft ook als eerste Europese operator voice-over-LTE (VoLTE) live getest op zijn Zweedse LTE-
netwerk. Uit de proef blijkt dat het IP-gebaseerde LTE-netwerk veel betere spraakkwaliteit levert dan 2G- 
en 3G-netwerken. Tele2 stelt bewust vooraf al de mogelijkheid van VoLTE te hebben ingebouwd in zijn LTE-
netwerk. Volgens Joachim Horn, CTIO van Tele2, is het vanuit technologisch standpunt mogelijk om binnen 
een jaar commerciële VoLTE-diensten te lanceren. Momenteel worden LTE-netwerken alleen voor 
datadiensten gebruikt. Tele2 Nederland gaat in de loop van 2013 ook LTE-diensten lanceren op basis van 
het spectrum dat het in de veilingen van 2010 en 2012 heeft verworven. 

Een woordvoerder van Tele2 Nederland heeft bevestigd dat de telecomaanbieder voor 2G en 3G een 
MVNO blijft op het netwerk van T-Mobile Nederland. De twee frequentieblokken in het 800 MHz-spectrum 
waarvoor Tele2 licenties heeft verworven, worden samen met het spectrum in de 2,6 GHz-frequentieband 
(waarvoor april 2010 een licentie verworven werd) ingezet om in Nederland een landelijk dekkend 4G-
netwerk op basis van LTE op te zetten. Het verworven spectrum van Tele2 (twee blokken) is onvoldoende 
om zelf 2G- en 3G-diensten op te gaan bieden, terwijl het nog te vroeg is om alleen nog 4G-diensten aan te 
gaan bieden.  

4.5 Multibandveiling: Tele2 nieuwkomer, alle spelers leggen focus op uitrol LTE 

De Nederlandse multibandveiling is op 14 december 2012 geëindigd. De opbrengst was 3,80 miljard euro 
voor vergunningen voor de 800, 900, 1800, 2100 en 2600 banden. KPN komt al in februari met proposities, 
gevolgd door Vodafone in de zomer van 2013. Tele2 heeft nog geen datum genoemd. 

Samengevat waren de winnaars11:  

 KPN betaalt 1,35 miljard euro voor: 2x10 MHz in de 800 band, 2x10 in de 900 band, 2x20 in de 1800 
band, 2x5 in de 2100 band en 1x30 in de 2600 band. 

 Vodafone betaalt 1,38 miljard euro: voor hetzelfde spectrum, maar zonder het ongepaarde 
spectrum in de 2600 band. 

 T-Mobile betaalt 911 miljoen voor 2x15 MHz in de 900 band, 2x30 in de 1800 band, 1x14,6 in de 
1900 band en 1x25 in de 2600 band. 

 Tele2 betaalt 161 miljoen euro voor 2x10 MHz in de 800 band. 

Zoals wij al verwachtten, is Tele2 straks de enige nieuwkomer. Het heeft er in de aanloop naar de veiling 
geen geheim van gemaakt de volgende stap in zijn evolutie te willen zetten: die van MVNO naar MNO. De 
combinatie Ziggo/UPC (ZUM) heeft wel meegeboden, maar is afgehaakt. Blijkbaar heeft het er wel voor 
gezorgd dat de prijs van het voor nieuwkomers gereserveerde spectrum in de 800 band enigszins is 
opgedreven naar 161 miljoen euro. Zoveel was ZUM dus net niet meer bereid te betalen. Daarmee heeft 
het in lijn gehandeld met onze verwachting: de kabelbedrijven wilden geen traditionele operator worden, 
concentreren zich nu op WiFi (met daarbuiten roaming op het Vodafone-netwerk) en hebben waarschijnlijk 
alleen maar meegeboden om voor weinig geld het gereserveerde spectrum op te pikken voor het geval dat 
Tele2 toch niet geïnteresseerd zou zijn. 

                                                   
11

 http://www.telecompaper.com/nieuws/veiling-eindigt-met-vier-winnaars-tele2-nieuwkomer--914007 
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Tele2 zal waarschijnlijk als laatste grootschalig met LTE-proposities komen omdat het met zijn netwerk een 
achterstand heeft ten opzichte van de MNO's. Daar komt nog bij dat het beperkt spectrum heeft en ook 
financieel is de basis niet heel breed. Tele2 Nederland is weliswaar schuldenvrij, maar het heeft relatief 
weinig klanten en cash flow. Allicht zal er daarom gemikt worden op network sharing met een andere 
partij. Aangezien KPN en Vodafone samenwerken, ligt een alliantie met T-Mobile enigszins voor de hand. 

Prijs: conform verwachting 

De totaalprijs van 3,8 miljard is niet verrassend. Wij hadden al eerder berekend dat de opbrengst zou 
kunnen oplopen tot 4,5 miljard euro, op basis van spectrumveilingen in Europa in de afgelopen 2,5 jaar. De 
Nederlandse winnaars betalen 3,6 cent per MHz per hoofd van de bevolking per jaar dat de vergunning 
loopt. Dat is vergelijkbaar met de Portugese multibandveiling van een jaar geleden (3,9 cent) en de 
Belgische van maart 2011 (3,2 cent). 

Verder hadden wij een parallel getrokken met de Duitse veiling van mei 2010. Op basis daarvan zou de 
stand van de veiling medio november de 2 miljard euro hebben gepasseerd, onder bepaalde aannames12. 

En dan is er nog de Nederlandse UMTS-veiling van 2010, die 5,9 miljard gulden opgebracht, ofwel 3,3 
miljard euro inclusief inflatie. Dat de huidige multibandveiling meer zou opbrengen, mocht verwacht 
worden om twee redenen: ten eerste werd er méér geveild (meer spectrum, langere looptijden, 
technologie-neutraal) en ten tweede is het risico nu aanmerkelijk lager dan 11 jaar geleden. Net als 
indertijd is alles gebaseerd op verwachtingen, maar die van vandaag zijn een stuk meer solide dan die van 
2001, toen er nog geen smartphones waren, geen YouTube en geen Facebook. Het enige wat het risico 
verhoogt, is WiFi, iets wat er 11 jaar geleden ook nog niet was. Als vervanger van mobiele technologie zorgt 
WiFi er mogelijk voor dat de vraag naar mobiele data lager uitvalt dan verwacht. 

Tarieven: hoe agressief wordt Tele2? 

Een belangrijke vraag is: wat zal het effect van LTE op de prijzen zijn? Met iedere technologische stap mag 
in beginsel een hogere prijs verwacht worden. Het nieuwe spectrum zal bezet worden met vierde generatie 
(4G) mobiele technologie (LTE: long term evolution). Deze biedt hogere snelheden, meer capaciteit, lagere 
latency en voor de operators een beduidend efficiënter gebruik van spectrum. 

Daar staat echter tegenover dat Tele2, als nieuwkomer, voor prijsdruk gaat zorgen. Althans, als het zijn 
beloftes gaat waarmaken. Waarbij het overigens het nadeel heeft dat het als laatste in de markt zal komen. 
De hoge efficiency van LTE helpt te onderneming daarbij, want dat zorgt voor lage netwerkkosten (opex). 
Als het dan tevens voor eenvoudige proposities zorgt, blijven ook de marketingkosten beperkt. Maar het is 
de vraag hoe agressief Tele2 wordt. Als het vasthoudt aan de bestaande strategieën, gebaseerd op 
prijsmaximalisatie, dan is de kans groot dat LTE als premiumdienst in de markt gezet wordt. Verder wil 
Tele2 niet langer een discounter zijn, of zelfs aanbieder van de Best Deal, het wil nu vooral het imago 
hebben van de Value Champion. Het is dan ook zeer de vraag of Tele2 bereid is zich niet zozeer op prijs 
maar op volume te concentreren, iets waarvoor het mogelijk niet voldoende spectrum heeft. 

Met een strategie gericht op maximalisatie van de volumes, en met eenvoudige en zeer ruime proposities 
(20 euro per maand voor onbeperkt bellen/SMS-sen/MMS’en naar 40 landen en 3 GB), weet Free de Franse 
markt op te schudden. Sinds januari 2012 is deze aanbieder als vierde MNO actief en heeft het een 
marktaandeel opgebouwd van meer dan 6 procent. 

Kortom, het is vooral afwachten hoe agressief Tele2 wordt en dus blijft het ook de vraag of de tarieven 
omhoog of omlaag gaan. 

                                                   
12

 http://www.telecompaper.com/commentaar/veiling-na-13-dagen-mogelijk-al-op-2-miljard-euro--908739 
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Verder zullen de LTE-tarieven ook afhangen van de vraag of LTE ook ingezet zal worden als vervanger van 
de vaste lijn (zie onder), waardoor de prijs zich zal richten op de ADSL-tarieven. En een rol zal spelen of LTE 
in een triple play of zelfs een quad play wordt aangeboden. 

LTE als vervanger van de vaste lijn? 

De vraag is dus ook: wordt LTE straks massaal ingezet als vervanging van de vaste lijn13?. Met de snelheden 
die Deutsche Telekom in Duitsland belooft (75 Mbps in de 800 band, 150 Mbps in de 1800 band) is er 
ruimte voor een strategie die daarop gericht is14. Vooral de ADSL-markt mag zijn borst natmaken. In 
Zweden is Tele2 een voorbeeld: het biedt 80/8 Mbps aan voor 40 euro per maand als een alternatief voor 
ADSL. 

Opvallend is overigens dat KPN (30 MHz) en T-Mobile (40 MHz) een ruime hoeveelheid ongepaard 
spectrum hebben opgepikt. Daar hoort de TD-LTE technologie bij, die voor de up- en downlink van het 
zelfde spectrum gebruik maakt (het verkeer wordt in de tijd, niet in het spectrum gescheiden, dus time 
division in plaats van frequency division). TD-LTE is een volledig mobiele technologie, maar in de praktijk 
wordt het vaak ingezet als semi-vaste technologie, waarbij een ontvanger aan de buitenkant van een 
woning gemonteerd wordt. Juist met TD-LTE kan dus een ADSL-vervanging worden aangeboden. 

Het is de vraag of KPN hiermee zijn ADSL-basis gaat aanvallen, maar bij T-Mobile is dat de vraag nauwelijks. 
Immers, T-Mobile heeft al gezegd niet meer in 'vast' te willen investeren en het moet zich gaan gedragen 
als een unconventional attacker (zie boven). Ook moet de capex omlaag, maar daarvoor kan gezorgd 
worden door niet meer in het ADSL-netwerk te investeren, waarmee T-Mobile een unbundler is. Overigens 
is dat geen goed nieuws voor de kabelaars, want de groei van kabelinternet gaat vooral ten koste van de 
ADSL-markt en nu gaat wellicht ook T-Mobile zijn pijlen richten op die markt. 

Kortom, naast Tele2 kan ook T-Mobile ervoor kiezen LTE goedkoop in de markt te zetten. En T-Mobile heeft 
daarvoor een grote hoeveelheid spectrum beschikbaar. 

Wholesale: vooral een kans voor Vodafone 

Op de mobiele wholesale markt is KPN momenteel de grootste partij, met tientallen MVNO's als klant. 
Tele2 heeft een beperkte spectrumpositie en zal daarom waarschijnlijk niet zwaar op wholesale gaan 
inzetten. T-Mobile kan dat wel doen, met zijn ruime spectrumpositie, maar het verliest op termijn Tele2 als 
klant. Voorlopig overigens niet, want het 2G- en het 3G-netwerk blijven operationeel. Vodafone heeft 
straks Ziggo en UPC als klant, waardoor het van eventueel succes van deze partijen kan meeprofiteren - net 
zoals Orange in Frankrijk meeprofiteert van het succes van Free, omdat Free zijn netwerk nog net volledig 
aangelegd heeft en voorlopig nog moet vertrouwen op roaming op het Orange-netwerk. 

 

                                                   
13

 http://www.telecompaper.com/commentaar/is-lte-een-substituut-voor-ftth-niet-echt--910521 
14

 http://www.telecompaper.com/achtergrond/deutsche-telekom-strategie-tot-2015-focus-op-lte-en-fttc--913111 
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5 DE PORTFOLIO’S 
Wij brengen in dit hoofdstuk de portfolio’s van de zes belangrijkste merken (KPN, Hi, Telfort, Vodafone, T-
Mobile) in kaart aan de hand van de abonnementswijzigingen en promoties sinds begin 2012 (en in 
vergelijking met 2011). 

Tele2 was de eerste die met een grote aanpassing kwam op 13 februari 2012, gevolgd door T-Mobile op 2 
maart 2012, gevolgd door Hi op 12 maart, Telfort op 2 april en Vodafone op 14 mei. KPN kwam als laatste 
op 30 juli. 

Tele2 kwam eigenlijk als eerste met de mogelijkheid om de klant de keuze mogelijkheid te geven om zelf 
hun pakket samen te stellen (t.a.v. minuten/SMS’en en internet), gevolgd door Vodafone en KPN. Verder 
valt op dat Vodafone en KPN (en Hi alleen bij het duurste abonnement) gratis on-net bellen (naar mede-
abonnees) invoerden. T-Mobile voerde in september 2012 een onbeperkte bundel voor bellen en SMS-sen 
in (ook off-net), maar deze is alleen voor 20 euro extra beschikbaar bij de duurste pakketten. Daarnaast 
kwam ook Vodafone (oktober 2012) met een onbeperkt off-net bellen voor hun duurste abonnement (EUR 
100 per maand). Telfort kwam daarnaast met een abonnement waarmee de gesprekskosten worden 
gemaximeerd op de kosten van 10 minuten (daarna gratis). Ook onbeperkt SMS’en werd breed ingevoerd 
door de operators (inclusief Tele2). Toestel lease, waarschijnlijk de opvallendste innovatie, werd door de 
drie KPN-merken in de markt gezet. Samenwerking met aanbieders van streaming music was er van KPN 
(met Spotify) en T-Mobile (Deezer). KPN introduceerde gratis opslag in the cloud. Verder hebben alle 
operators recentelijk ten minste een pakket gelanceerd dat afrekent per seconde (T-Mobile al in 2012), 
zodat men voldoet aan de aangepaste bepaling in de Telecommunicatiewet15. 

Onbeperkt lijkt het toverwoord van de operators om mensen weer aan het bellen en SMS’en te krijgen, de 
vraag blijft of gratis (on-net) bellen en SMS’en voor alle mensen interessant is (zie Figuur 11). Vooral bij de 
steeds groeiende vraag naar data en de trend van jongeren die aan het opgroeien zijn met ‘Whatsappen’ en 
‘Facebooken’ in plaats van gewoon bellen. 

5.1 Portfolio-aanpassingen MNO’s in 2012: grote overhaul voor alle merken, ook gratis 

on-net bellen en onbeperkt SMS’en; Tele2 beperkt zich tot aanpassingen en 

onbeperkt SMS voor vast bedrag 

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen beschreven en geanalyseerd voor de MNO’s en Tele2. Voor 
een volledig overzicht verwijzen we naar Appendix 2 van dit rapport. 

T-Mobile 

T-Mobile was de eerste die grote veranderingen doorvoerde in haar portfolio. Het bedrijf verving haar 
volledige mobiele aanbod door meerdere nieuwe abonnementen, zowel SIM-only als met toestel. De 
grootste verandering had betrekking op het duurdere iSmart-abonnement.  

De belangrijkste aanpassing in de iSmart-abonnementen is dat deze nu gecombineerd worden met een 
onbeperkte SMS-bundel (tot 2500 SMS’jes per maand) en een hogere datasnelheid. De MB-bundelgrootte 
van het kleinste oude abonnement (iSmart 150) is gestegen met 750 MB naar 1.250 MB en er is nu ook een 
iSmart 75-abonnement met 1.000 MB bij gekomen. De datalimiet voor de overige abonnementen is 
eveneens verhoogd, tot 2000MB bij het iSmart 500 abonnement. De downloadsnelheid wordt verhoogd 
van 7,2 Mbps naar 14,4 Mbps, voor zover haalbaar voor de klant. 

                                                   
15

 http://www.telecompaper.com/commentaar/afrekenen-per-seconde-is-een-wetswijziging-zonder-betekenis--909946 
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Als we het oude iSmart 200 abonnement (34,50 euro per maand) vergelijken met het nieuwe iSmart 200 
(49,50 euro per maand), is het verschil dat een klant nu onbeperkt kan SMS’en en 500 MB per maand meer 
krijgt. Hiervoor betaalt hij 15 euro extra per maand. Het iSmart-abonnement wordt hiermee een duurder 
verzamelabonnement van drie eenheden: bellen, SMS en data. De maandelijkse kosten voor alle 
abonnementen vallen een stuk hoger uit: iSmart 150 wordt verhoogd met 51 procent, iSmart 200 met 43%, 
iSmart 300 met 40% en iSmart 500 met 24%. De klant krijgt daarvoor meer MB’s en onbeperkt SMS. Daarbij 
geldt de toevoeging dat er bij deze maandbedragen toestelsubsidie is inbegrepen. Hoeveel dat is, is 
onbekend.  

Bij het Smart Plus abonnement vervallen bundels van Smart Plus 720 en hoger. Bij het Smart Start 
abonnement komt het 60 minuten abonnement te vervallen. De 190-, 250- en 330 minuten bundel worden 
verlaagd naar 180, 240 en 300. Andere belangrijke toevoegingen/veranderingen zijn: 

 Het toevoegen van de Deezer muziekdienst (juni 2012). 

 Unlimited Everything voor (de duurste) bundels vanaf 500 min voor 20 euro per maand voor 
onbeperkt bellen en SMS’en (september 2012). 

 ‘T-Mobile Smart Seconds’-abonnement, dat afrekenen per seconde introduceert, is toegevoegd 
(december 2012). 

Vodafone  

Vodafone voerde een grote aanpassing van haar tarievenportfolio door in mei 2012, met kleine 
aanpassingen in oktober. Belangrijkste wijziging bij de introductie van de nieuwe Bel+ SMS+Web 
abonnementen was dat data en belminuten niet langer automatisch aan elkaar zijn gekoppeld zijn. De klant 
heeft nu meer mogelijkheden om spraak- en databundels te combineren. Een klant kan bijvoorbeeld kiezen 
voor minder minuten en meer data of een andere combinatie die meer aan zijn behoefte voldoet. 
Voorheen moest een klant die veel MB’s wilde een duurder pakket nemen waar ook veel minuten in zaten. 
Verder introduceert Vodafone gratis onbeperkt bellen naar alle mobiele Vodafone- en Sizz nummers 
binnen Nederland, inclusief onbeperkt SMS’en (bij de meeste pakketten - dit is later aangepast naar alle 
Bel+SMS+Web pakketten). Daarnaast wordt bij alle abonnementen (behalve bij de SIM-Only Bel+SMS en de 
Scherp variant) afgerekend per seconde (na de eerste volle minuut) in plaats van per minuut. 

Een vergelijking van de nieuwe pakketten met de oude wordt bemoeilijkt omdat de pakketten geheel 
anders in elkaar zijn gezet (zoals hierboven genoemd). Als we bijvoorbeeld het oude Bel+SMS+Web voor 
26,50 euro per maand vergelijken met het nieuwe Bel+SMS+Web Regelmatig (nu 32,50 euro per maand) is 
het verschil dat een klant nu onbeperkt kan SMS’en en gratis on-net bellen. Daarbij heeft die klant wel de 
zelfde 200 MB’s per maand maar iets minder minuten (90 in plaats van 100, al is ook de afrekenmethode 
veranderd, zoals hierboven gemeld). Hiervoor betaalt hij 6 euro extra per maand (22,6%). Over het 
algemeen vallen de maandelijkse prijzen een stuk hoger uit maar daar tegenover krijgt de klant onbeperkt 
SMS en gratis on-net bellen (meestal met iets meer of minder minuten en MB’s). Daarbij geldt de 
toevoeging dat er bij deze maandbedragen toestelsubsidie is inbegrepen. Hoeveel dat is, is onbekend. 

De nieuwe abonnementen zijn volgens de provider een volgende stap in de overgang naar abonnementen 
gebaseerd op data in plaats van spraak. Om die reden kunnen klanten hun abonnement vanaf 14 mei 2012 
in twee stappen uitkiezen. Eerst kiest de klant voor een databundel waarna de keuze voor het aantal 
belminuten volgt. Voor bestaande klanten verandert er niets totdat deze het abonnement verlengen of een 
nieuw abonnement afsluiten. 

Ook stapt Vodafone bij een deel van de prijsplannen over op “access based pricing”. Dit houdt in dat 
klanten vanaf een bepaald maandbedrag onbeperkt toegang krijgen tot het gebruik van bepaalde diensten 
(zoals onbeperkt bellen/SMS’en). Vodafone zegt hiermee te anticiperen op het gegeven dat op termijn alle 
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diensten via het datanetwerk zullen lopen, waardoor bellen (net als WhatsApp nu) niet apart aan klanten 
gefactureerd kan worden. 

Verder was Vodafone innovatief op een aantal terreinen: 

 In mei 2012 lanceerde Vodafone nieuwe roamingtarieven ("2 euro per dag”). 

 Vodafone heeft een abonnementenconstructie exclusief voor lezers van bepaalde tijdschriften. 

 Een slechthorendenabonnement met nadruk op MB's en SMS (maart 2012). 

 Tethering is toegestaan (mei 2012). 

 Een 10 GB bundel bij de duurste abonnementen met speed cap (tijdelijk aanbod tot 6 januari 2013) 

KPN (inclusief Hi en Telfort) 

KPN heeft zijn consumentenabonnementen volledig omgegooid per begin juli 2012, waarbij bellen/SMS’en 
losgekoppeld wordt van mobiele data (net als Vodafone, zoals hierboven beschreven). De klant heeft 
hierbij de keuze om zelf een pakket samen te stellen. Verder introduceert KPN ook het onbeperkt bellen 
naar eigen mobiele klanten. Daarnaast koppelt KPN alle abonnementen los van mobiele toestellen en 
introduceert het net als dochters Hi en Telfort de leaseconstructie (Toestellease). Hi begon er begin maart 
mee en Telfort volgde in april.  

Een van de belangrijkste USP’s die KPN noemt is transparantie. Door het toestel los te koppelen van het 
abonnement is duidelijker hoe de kosten zijn verdeeld over de twee componenten. Daarnaast biedt KPN 
haar klanten de mogelijkheid om maandelijks (voor het eerst na drie maanden vanaf de ingangsdatum van 
het contract) de bundel omhoog of omlaag bij te stellen, zodat de bundel beter past bij het verbruik. 

De nieuwe proposities beginnen bij 6 euro per maand voor 100 minuten of sms’jes, oplopend tot 30 euro 
per maand voor onbeperkt bellen en sms’en. Echter, de klant moet ook een KPN Instapabonnement 
afsluiten van 10 euro per maand. Het komt er op neer dat de klant 10 euro per maand betaalt voor 
onbeperkt on-net bellen. De databundels kosten 10 euro voor 250 MB, 15 euro voor 1.000 MB en 25 euro 
voor 2.500 MB.  

Kijken we naar de leaseconstructie, dan is het zeer de vraag of een consument beter af is dan met 
toestelsubsidies. Leasen kost immers, net als bij het leasen van een auto, meer dan kopen. Voor 
consumenten die een toestel niet in één keer kunnen betalen, is het overigens misschien wel de beste 
oplossing. Een voorbeeld van de prijsverschillen tussen kopen en leasen: de iPhone 4S 16GB kost los via 
online aankoop 574 euro via de Apple Store. Bij KPN kost het toestel momenteel bij een tweejarig 
abonnement (gemiddeld, inclusief promotie) 23 euro per maand. Gedurende 24 maanden betaalt de 
consument 555 euro, plus 15 procent van de oorspronkelijke nieuwwaarde voor een goede vergelijking. 
Het totaal bedrag komt dan uit op 641 euro (wil je het toestel na twee jaar niet afgeven maar overkopen, 
dan betaal je ongeveer 15% van de nieuwwaarde bij). Er moet wel vermeld worden dat in de KPN-leaseprijs 
een vervang- en reparatieservice inbegrepen is (niet voor verlies of diefstal).  

KPN lijkt met de nieuwe abonnementsstructuur te streven naar een minimumbedrag dat het aan een klant 
wil verdienen. Het lijkt daarmee de belminuten als omzetgenerator enigszins los te laten. Of probeert KPN, 
net als de andere operators door een onbeperkt bel/SMS-optie te introduceren het mobiel bellen en 
SMS’en weer aantrekkelijker te maken? Dat deed de operator enkele jaren geleden ook toen het mobiele 
data een push gaf door goedkoop onbeperkt internet te introduceren. De vraag is alleen of onbeperkt 
bellen en SMS’en voor alle mensen interessant is. Vooral nu jongeren opgroeien met ‘Whatsappen’ en 
‘Facebooken’ in plaats van ‘gewoon’ bellen. Uit cijfers van het Telecompaper Consumer Panel (figuur 10) 
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blijkt dat 63 procent van de Nederlanders geen rekening houdt met het feit dat men voordelig of gratis on-
net kan bellen16. 

Figuur 11: Invloed onbeperkt bellen op belgedrag (Bron: Telecompaper Consumer panel, december 2012) 

 

De tarieven zijn op zich marktconform, maar het instapabonnement maakt het totaalpakket bepaald niet 
concurrerend. De on-net minuten zullen interessant zijn voor een aantal klanten, maar de meeste 
gebruikers weten niet op welk netwerk de persoon zit die hij of zij belt. Onbeperkt on-net bellen kan dus 
nauwelijks als USP gebruikt worden. 

De concurrentie heeft KPN vrijwel altijd gevolgd. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd (gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden) voordat de concurrentie ook leaseconstructies zal aanbieden en (zoals 
Vodafone en nu KPN) voice/SMS en data loskoppelt. Alle operators klagen al jaren over de kosten van 
subsidies. In prepaid hebben de meeste operators toestelsubsidies al zo goed als afgeschaft.  

Voor de consument is afschaffing van het huidige model wel een grote verandering. Vroeger kreeg men een 
gratis toestel met vaak nog een ander cadeau erbij, waarbij de kosten verborgen waren in de 
abonnementskosten. De leaseconstructie is niet goedkoper dan kopen, maar geeft inderdaad, zoals KPN 
zegt, meer inzicht in waar de kosten zitten. Daarnaast zorgt Toestellease mogelijk voor enige mate van lock-
in, omdat de klant aan het eind van de periode zijn toestel moet inleveren, danwel een vergoeding ervoor 
moet betalen. 

Andere recente aanpassingen/ toevoegingen: 

 Toevoeging van Spotify (muziek) bij KPN en Hi brand, voor 9,95 euro per maand (incl. 500 MB 
extra), met drie maanden gratis uitproberen. 

                                                   
16

 Vraagstelling (alleen gesteld in de maand December 2012): Sommige aanbieders van zowel vaste telefonie als mobiele telefonie hebben als extra dat je 
voordeliger of zelfs gratis kunt bellen naar abonnees van dezelfde aanbieder in vergelijking met het bellen naar abonnees van andere aanbieders. Als je 
gaat bellen houd je hier dan rekening mee? Voor opties zie grafiek 
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 Cloud opslag (5 GB opslag gratis) voor KPN Mobiel Instap abonnees, andere abonnees betalen 2,50 
euro per maand. 

 Bestaande SIM-only en data-only (voor laptops en tablets) abonnementen worden gelijkgeschakeld 
met de nieuwe abonnementen die per juli 2012 geïntroduceerd zijn, waarbij de klant eerst het 
instappakket moet nemen en dan een bundel kan kiezen. 

 

Tele2 

Tele2 introduceerde in februari 2012 een nieuw mobiel abonnement genaamd SmartMix (in oktober 2012 
is er nog een kleine tariefaanpassing geweest). In het vernieuwde abonnement zijn de belminuten en 
sms’jes nu gecombineerd in één bundel, waar de consument eerder nog apart belminuten en sms’jes kon 
kiezen. Beide producten bieden ook toegang tot mobiel internet, met of zonder bundel. In het vernieuwde 
aanbod zijn de data bundels echter verruimd en is bij de grotere bundels ook een hogere snelheid 
beschikbaar (tot 14 Mbps). 

Iedere consument kan zijn of haar eigen mix samenstellen en heeft daarbij de keuze uit zeven bundels 
bestaande uit belminuten en sms’jes. De bundels variëren tussen de 50 en 600 belminuten/sms-berichten. 
De maandbedragen (inclusief toestel subsidie) variëren (na prijs veranderingen van oktober 2012) van 11 
tot 50 euro. Data bundels variëren van 200MB voor 5 euro tot 2.5GB voor 25 euro. In oktober werd ook een 
onbeperkt SMS bundel geïntroduceerd voor 5 euro per maand (in plaats van een 2.50 euro bundel voor 
verdubbeling van het aantal SMS'jes binnen het pakket). 

Als we de huidige prijzen per minuut (inclusief toestel) vergelijken met prijzen van gelijkwaardige pakketten 
in 2011, dan zijn deze verhoogd met 9% tot 47% afhankelijk van de gekozen minutenbundel. De grootste 
prijsstijging vond plaats bij het kleinste pakket, namelijk die van 50 minuten. Voorheen betaalde de 
consument omgerekend 15 cent per minuut en dat is nu 22 cent per minuut of SMS. 

De SmartMix pakketten zijn ook als sim-only verkrijgbaar. De prijzen variëren niet alleen op basis van de 
grootte van de bundel, maar zijn ook afhankelijk van de lengte van het gekozen contract (lagere 
maandkosten bij een langer contract). De afrekenmethode is onveranderd gebleven: namelijk per minuut 
voor alle pakketten (ook die met toestel). 

Daarnaast introduceerde Tele2 in mei 2012 een LTE abonnement. Dit abonnement dient als proef en is 
beschikbaar in een aantal steden en met beperkte dekking (Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Lelystad en 
Tilburg). Kosten van dit abonnement zijn 30,50 euro per maand met een 3 GB data limiet (met theoretische 
snelheden van 40 Mbps down en 3 Mbps up). 

5.2 Analyse mobiele promoties 

Een goede indicator van hoe de mobiele markt zich ontwikkelt, wordt gevormd door de mobiele promoties 
in de Nederlandse markt. Sinds 2004 houden we de mobiele promoties wekelijks bij. Dit is geen exacte 
wetenschap en de resultaten moeten dan ook gezien worden als een duidelijke indicator van de 
ontwikkelingen in de markt. 

Een promotie is gedefinieerd als een specifiek aanbod waarin een postpaid dienst of prepaid pakket wordt 
gepromoot. Een promotie wordt gezien als uniek aan de hand van het bijhorende toestel, de mobiele 
operator waarmee het pakket wordt aangeboden, het vereiste postpaid pakket, de duur van het contract, 
de bijhorende maandelijkse kosten, de bijbetaalprijs voor het pakket, de kosten van het prepaid pakket, de 
netwerkkorting, het verkoopkanaal, het publicatiemedium en de extra’s (gratis DVD, laptop, beschermhoes 
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ect)17. De volgende bronnen worden gecontroleerd op promoties: landelijke kranten, relevante 
tijdschriften, folders en radio en televisie commercials. Ook de e-shops van de operators worden 
gecontroleerd, maar in vrijwel alle gevallen betreft het hier een kopie van een promotie die ook in één van 
de andere bronnen is terug te vinden. 

Meeste advertenties (35%) voor postpaid is met een abonnementsprijs tussen 30 en 40 euro 

De mobiele operators adverteerden voor 2010 meestal met een abonnementsprijs tussen de 20 en 30 euro 
per maand. In 2010 zijn er minder advertenties met een 20-30 euro abonnement dan met een 30-40 euro 
abonnement. In de tweede helft van 2010 zijn operators verhoudingsgewijs juist meer een 
abonnementsprijs van 30-40 euro gaan promoten. In 2011 en 2012 zijn er steeds minder advertenties met 
20-30 euro abonnementen. Vanaf 2010 stijgen ook het aantal advertenties met 40-50 en 50-60 euro 
abonnementen.  

De stijging van het abonnementsgeld kan te maken hebben met: 

 Duurdere handsets die betaald moeten worden. Vóór 2012 verwerkten alle operators immers hun 
subsidiekosten in de abonnementsprijs. KPN is de eerste die dit loskoppelt bij al haar brands per juli 
2012 (bij de merken Hi en Telfort sinds begin 2012). En dus worden de kosten apart maandelijks 
doorberekend aan de klant, bovenop de bundelprijs. 

 Bundeling van aanvullende diensten in een abonnement zoals internetpakket en SMS-bundel, en 
recent zelfs gratis on-net bellen en/ of onbeperkt SMS’en.  

Figuur 12: Percentage promoties waarbij de klant een 'gratis' toestel krijgt, gesplitst per geadverteerde abonnementskosten. (Bron: 
Telecompaper Mobile Promotions, 2004-2012) 

 

Als je kijkt wat een consument gemiddeld moet bijbetalen als de handset niet gratis is, dan zien we de 
afgelopen twee jaar een sterke stijging bij de goedkoopste abonnementen en een daling bij abonnementen 
met een maandbedrag tussen de 20 en 30 euro. Bij alle overige abonnementenranges zien we weinig 
variatie. Kortom, consumenten moeten bij een goedkoop abonnement steeds meer bijbetalen om een 
toestel erbij te krijgen. 

                                                   
17

 Bijvoorbeeld: Een KPN promotie die in twee kranten verschijnt maar waarvan bovengenoemde meta informatie gelijk is zal door Telecompaper als één 
unieke promotie verwerkt worden. 
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Figuur 13: Gemiddelde bijbetaling voor een toestel indien niet gratis, gesplitst naar geadverteerde abonnementskosten. (Bron: 
Telecompaper Mobile Promotions 2004-2012) 

 

 

Ongeveer 50-60% van de consumenten krijgt een gratis toestel bij het abonnement 

De Nederlandse markt wordt gekenmerkt door het ‘gratis’ toestel dat men bij zijn mobiele abonnement 
krijgt. Indien we kijken naar de belangrijkste promoties in de mark (zie onderstaande grafiek), dan is af te 
leiden dat medio september 2010 het percentage van ‘gratis’ toestellen zeer sterk daalt van meer dan 80 
procent naar minder dan 50 procent. De afgelopen twee jaar schommelt het percentage tussen de 50 en 60 
procent, terwijl dit percentage voor 2010 schommelde tussen 60 en 70 procent. Het percentage van 
consumenten dat tot 50 euro bijbetaalt, is afgelopen jaar min of meer constant gebleven met 15-20 
procent. 
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Figuur 14: Percentage promoties waarbij klant moet bijbetalen voor zijn toestel. (Bron: Telecompaper Mobile Promotions 2004-2012) 

 

31% van de consumenten koopt een los mobiel toestel 

We hebben ook in ons consumentenpanel gekeken hoe de consument aan zijn mobiele toestel komt18. Bij 
de analyse uit de promotie hebben we gekeken naar postpaid. Bij het panel hebben we ook gekeken naar 
prepaid. Het blijkt dat gedurende het jaar 2012 een derde van de Nederlanders zijn mobiele telefoon koopt 
onafhankelijk van een mobiel abonnement of prepaidkaart. Bijna de helft echter verkrijgt zijn toestel nog 
‘gratis’ bij het afsluiten van een abonnement of het kopen van een prepaid pakket. Ongeveer 3 procent 
koopt zijn toestel tweedehands, 4 procent krijgt het toestel van de werkgever en 10 procent heeft het 
gekregen van familie, vrienden of kennissen. 3 procent komt op een andere manier aan zijn toestel, 
bijvoorbeeld via een leaseconstructie. 

Figuur 15: Herkomst van mobiel toestel, in percentages. (Bron: Telecompaper consumer panel) 

 

Van de groep Nederlander die een toestel samen met het abonnement/prepaid krijgt of aanschaft, betaalt 
twee derde van de Nederlanders het toestel niets extra's voor het toestel, terwijl een derde heeft 
bijbetaald. 13 procent van deze groep heeft tot 50 euro bijbetaald en 10 procent heeft tussen de 50 euro 
en 100 euro bijbetaald. De rest (11%) heeft meer dan 100 euro bijbetaald. 

                                                   
18

 Het onderzoek is gebaseerd op het Telecompaper Consumentenpanel. Onderzoek is afgelopen jaar uitgevoerd onder in totaal 24.000 respondenten in 
de leeftijd tussen de 12 en 65 jaar. Uitkomsten zijn leeftijd en geslacht gestratificeerd. 
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Figuur 16: Kosten van mobiele telefoon bij aanschaf, in percentages. (Bron: Telecompaper Consumer Panel) 
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6 GEBRUIK 
Bellen wordt minder populair, getuige dalende belminuten en minder gesprekken per abonnee. Wel is de 
gemiddelde gespreksduur vrij constant. Ook SMS verliest, terwijl andere vormen van tekst gebaseerde 
communicatie groeien. Met de stijgende penetratie van smartphones is er ook een stijgend gebruik van 
mobiel data te zien, onder andere door de net genoemde stijging van tekst gebaseerde communicatie.  

6.1 Bellen: minuten en gesprekken fors omlaag 

Volgens de rapportages van OPTA over gebruik (retail + wholesale, consumer + business) daalt het aantal 
belminuten flink, bij een stijging van het aantal abonnementen19. En dus zou het aantal minuten per 
abonnee moeten dalen. Uit de resultaten van KPN Consumer (als proxy voor de markt als geheel) blijkt dat 
vooralsnog niet (zie Figuur 1 in par. 4.1). 

Uit gegevens van onze service DeLaagsteRekening blijkt dat het aantal gesprekken per gebruiker per maand 
daalt (zie Figuur 17, Figuur 18). 

Figuur 17: Geïndexeerd gemiddeld aantal gesprekken per gebruiker/maand. Januari 2009=100. (Bron: Telecompaper Invoice Insight) 

 
 

                                                   
19

 Zie Openbare Rapportage Mobiel Q2 2012 
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Figuur 18: Geïndexeerd gemiddeld aantal gesprekken per gebruiker/maand naar mobiel en vast. Januari 2009= 100. (Bron: 
Telecompaper Invoice Insight) 

 

Wel blijkt de gespreksduur min of meer stabiel te zijn: 

Figuur 19: Geïndexeerd gemiddelde gespreksduur per gebruiker/maand naar mobiel en vast. Januari 2009= 100. (Bron: Telecompaper 
Invoice Insight) 

 

6.2 Tekst: SMS-markt loopt terug, andere tekst gebaseerde communicatie groeit 

Naast telefonie en televisie kennen we een derde ‘traditionele’ dienst (en naast spraak een tweede 
communicatiedienst): tekst gebaseerde diensten, zoals SMS. Inmiddels neemt deze markt verschillende 
vormen aan: email, instant messaging, chat en ook het uitwisselen van berichten in social media 
(Facebook, Hyves, Twitter) rekenen wij hieronder. 

Het aantal SMS’jes per abonnee loopt volgens OPTA eveneens fors terug en in dit geval wordt dat beeld 
bevestigd door KPN (zie Figuur 1 in par. 4.1). Ook uit de cijfers van Telecompaper komt een beeld naar 
voren van een grote daling van het aantal SMS’jes. 
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Figuur 20: Geïndexeerd gemiddeld aantal verstuurde SMS-berichten per gebruiker/maand. Januari 2009 = 100. (Bron: Telecompaper 
Invoice Insight) 

 

We zien daarnaast dat SMS aan populariteit inboet bij de smartphonegebruikers, zie Figuur 2120. 
Smartphone gebruikers sturen meer SMS’jes dan gebruikers van een gewone telefoon, waarbij het aantal is 
afgenomen van gemiddeld 72 per maand in Q2 2011 naar 46 in Q2 2012. 

Figuur 21: Aantal verstuurde SMS per type telefoon, in percenten. Basis: 15-65 jarigen (Bron: Telecompaper Dutch Smartphone User 
Q2 2012) 

 

Tegelijk wijst onderzoek op ons Consumer Panel uit dat het gebruik van email en browsen toeneemt (zie 
Figuur 22). E-mailen wordt nu door 35 procent (een jaar geleden 27%) gedaan en browsen door 37 procent 
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(vorig jaar 29%). Het percentage voor SMS-gebruik blijft stabiel, maar dat is te verklaren uit het feit dat dit 
gaat om de vraag of men SMS gebruikt en niet om de hoeveelheid SMS’jes die men verstuurt. 

Figuur 22: meest gebruikte diensten Q2 2010 – Q3 2012, basis: 15-65 jaar, alle telefoon gebruikers (bron: Telecompaper Consumenten 
Panel, 2010-2012) 

 

6.3 Gebruik data: groei hoog maar informatie beperkt 

Mobiele data vormt een groeimarkt voor mobiele operators, zo bevestigen zij ieder kwartaal weer met hun 
cijfers. Cijfermatig bieden zij echter maar beperkte informatie over de stand van deze markt. Veel 
consumenten zijn zich niet bewust zijn van hun datagebruik, en daarom is het moeilijk een goed beeld te 
krijgen van het werkelijke datagebruik in Nederland. Gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen 
schat Telecompaper dat momenteel het gemiddelde gebruik van data via mobiel internet tussen de 200 en 
300 MB per maand per gebruiker ligt.  

In februari 2012 meldde Cisco dat in 2011 een gemiddelde smartphonegebruiker 150 MB per maand 
verbruikte, wat bijna een verdriedubbeling was ten opzichte van 2010, hoewel dit gebaseerd was op 
informatie uit hun Global Mobile Data Tracker. Cisco melde ook dat een smartphone 35 keer meer data 
verbruikte dan een basis mobiele telefoon. Aangezien het aandeel consumenten (tussen 12 en 80 jaar) met 
een smartphone in Nederland in het eerste kwartaal van 2012 op 52 procent lag en in Q4 2012 al gestegen 
was naar 61 procent21, zal ook het datagebruik eveneens gestegen zijn.  

Telecompaper verwacht dat het percentage smartphonegebruikers zal blijven stijgen maar het is echter de 
vraag of het datagebruik via het mobiele internet ook op hetzelfde niveau zal blijven stijgen. Telecompaper 
liet op haar recente Mobiel congres zien dat steeds meer mensen het WiFi gebruik omarmen, wat ook 
bevestigd werd door de presentatie van Wakoopa. Door de groei in aanbod van WiFi- hotspots van 
operators, gemeenten en in bijvoorbeeld horecagelegenheden, komt een steeds groter deel van de 
smartphonegebruikers in aanraking met de mogelijkheden van WiFi-gebruik. Hoewel niet alle WiFi- 
hotspots gratis worden aangeboden, ligt het in de lijn der verwachting, zeker gezien de huidige 

                                                   
21
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economische omstandigheden, dat meer en meer smartphonegebruikers bewust op zoek zullen gaan naar 
gratis WiFi-toegangspunten. Daardoor bestaat er dus de mogelijkheid dat een deel van de 
smartphone/tabletgebruikers minder mobiel internet zullen gebruiken. Onze verwachting is dat LTE het 
gebruik van mobiel data verder zal stimuleren. Hoeveel WiFi gebruik hierop een invloed zal hebben, is 
momenteel nog niet in te schatten. 
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7 DEVICES 
Nederlanders gebruiken in toenemende mate mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Vorig jaar 
werd deze markt – zowel smartphones als tablets – gedomineerd door Apple en Samsung. Android is in 
Nederland het grootste mobiele besturingssysteem terwijl ook iOS groei laat zien. Andere systemen, 
waaronder Symbian en BlackBerry OS, raken in de verdrukking. Windows 8/Phone 8 is nog te nieuw om 
over te oordelen. 

7.1 Smartphones: penetratie boven 50%, Samsung leidt de markt 

Zoals hierboven beschreven, groeit de smartphone penetratie in Nederland gestaag en staat in Q4 2012 al 
op 61 procent van de bevolking tussen 12 en 80 jaar.  

In Nederland worden smartphones geleverd door Samsung, Apple, HTC, Nokia, RIM, LG, Sony Mobile en 
een aantal kleinere leveranciers. Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat Samsung in Nederland de 
grootste leverancier is van smartphones. 

Samsung heeft zijn leiderschap op de Nederlandse markt voor mobiele toestellen uitgebreid. De aanbieder 
had eind Q3 2012 een marktaandeel van 37 procent onder Nederlandse gebruikers van mobiele toestellen 
tussen de 12 en 80 jaar, tegen 35 procent zes maanden geleden. Behalve Samsung zag alleen Apple (11%) 
zijn marktaandeel groeien in Nederland. Nokia (23%) blijft een neerwaartse lijn vertonen, net als BlackBerry 
(11%).22 

Figuur 23: Aandeel mobiele telefoon fabrikanten gesplitst naar aanbieder. (Bron: Dutch Mobile Consumer - handset Q3 2012) 

 

De smartphonepenetratie groeit in zowel de postpaidmarkt als de prepaidmarkt. Onder postpaidgebruikers 
ligt de penetratie op 68 procent waarbij Samsung de hoogste groei laat zien terwijl Nokia stabiel blijft. Ook 
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in de prepaidmarkt voor smartphones is Samsung leidend met een aandeel van 36 procent. Apple is in de 
prepaidmarkt een relatief kleine speler met een marktaandeel van één procent.  

Postpaidgebruikers baseren de keuze voor een handset voornamelijk op het merk terwijl prijs een minder 
belangrijke factor is. Voor prepaid-gebruikers is de prijs van de handset doorslaggevend terwijl de 
aanwezigheid van WiFi op het toestel belangrijker wordt. 

7.2  Tablets: penetratie richting 25%, Apple leidt 

Aan het eind van Q2 2012 bezat 22 procent van de Nederlandse huishoudens met inwoners van 15 tot 65 
jaar oud een tablet. Dit komt neer op 1,4 miljoen huishoudens. Vier procent van deze huishoudens heeft er 
zelfs meer dan één. Apple is in Nederland marktleider met 770.000 verkochte iPads in Q2, gevolgd door 
Samsung met 182.000 verkochte Galaxy Tabs.23 

Na Apple en Samsung volgen respectievelijk Archos, Acer en Asus als meest populaire tabletmerken. Bij de 
aanschaf van een tablet kijken Nederlanders als eerste naar de prijs, gevolgd door het merk. Ook het 
besturingssysteem speelt een rol. Voor Apple-gebruikers is de prijs minder relevant. 

Figuur 24: Aantal tablets per fabrikant. (Bron: Dutch Tablet User Q2 2012) 

 

Nederlandse consumenten tonen zich het meest tevreden met een iPad. De Apple-tablet geeft 
concurrenten het nakijken op onder meer de grootte, het uiterlijk, het gewicht en de kwaliteit van het 
scherm.24 

Tablets worden het meest gebruikt door jongeren, hoewel deze groep niet noodzakelijk de eigenaar is van 
een tablet. Het gebruik van tablets in vrijwel alle leeftijdscategorieën zet door. De leeftijdscategorie 30-39 
jaar maakt het meest intensief gebruik van tablets. 

Tablets worden over het algemeen gebruikt voor surfen op internet, gevolgd door games en e-mail (ruim 
de helft van de tabletbezitters). Ook het gebruik van social media op tablets zit in de lift. Gemiddeld 

                                                   
23

 Telecompaper Dutch Tablet User - Q2 2012 
24

 Telecompaper Cosnumer Panel (January, 2011) 
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worden tablets negen uur per week gebruikt, terwijl slechts een klein percentage (3%) aangeeft de tablet 
nooit te gebruiken.  

De tablet wordt overwegend thuis gebruikt (65%) en in mindere mate onderweg (12%) of op school of werk 
(11%).  Tablets worden voornamelijk gebruikt voor privédoeleinden (56%). 

7.3 OS en apps: Android en WhatsApp leiden 

De Nederlandse markt voor mobiele besturingssystemen (OS) wordt aangevoerd door Android met een 
marktaandeel van 55 procent in Q2 2012. Android vertoonde samen met iOS (iPhone/iPad) als enige OS 
groei in de voorbije kwartalen. IOS kon in Q2 2012 bogen op een marktaandeel van 16 procent terwijl 
overige systemen een daling vertoonden. Met name de populariteit van Symbian en BlackBerry OS neemt 
gestaag af. Ook Windows Mobile / Windows Phone begeeft zich op een hellend vlak.25 

Gemiddeld downloadde 90 procent van de Nederlandse smartphonebezitters apps op hun device in de 
voorbije twaalf maanden tot september 2012. IPhone-gebruikers hebben meer apps op hun smartphone 
geïnstalleerd dan bezitters van smartphones met andere besturingssystemen. 

Gaming apps genieten de grootste populariteit onder Nederlandse mobiele gebruikers, gevolgd door apps 
voor social networking en instant messaging. Van de messaging apps geniet vooral WhatsApp populariteit. 
Inmiddels heeft 75 procent van de Nederlandse smartphonebezitters WhatsApp geïnstalleerd. Van deze 
groep gebruikt meer dan 80 procent de app één of meerdere keer per dag. WhatsApp is vooral populair bij 
iPhone-gebruikers. Van die groep zegt bijna 90 procent de app op zijn smartphone te hebben staan. 

Figuur 25: Type applicaties geïnstalleerd. (Bron: Dutch Mobile Apps Market, september 2012) 

 

Het succes van Facebook Messenger en Google+ is nog beperkt. Wel is zichtbaar dat Google+ op Android 
een penetratie heeft van 30 procent terwijl dit percentage op Apple-smartphones slechts 16 
procent bedraagt. Verder is er groei voor apps met betrekking tot navigatie, bankieren en e-reading.26 

                                                   
25

 Telecompaper Dutch Smartphone User – Q2 2012 
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 Telecompaper Dutch Apps Market – September 2012 
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8 OTT 

8.1 Communicatie: OTT-aanbod biedt lage prijs, eenvoud en innovatie; 

commoditisering dreigt 

Er is een groot aantal apps beschikbaar voor chat/IM en bellen/videobellen. Deze OTT-diensten 
onderscheiden zich vooral op prijs, gemak en functionaliteit. Verschillende ervan bieden gratis on-net 
bellen aan, maar dit wil desondanks nog niet echt van de grond komen. Ons onderzoek wijst uit dat 25-30 
procent van de gebruikers een VoIP-app downloadt en dat tegen de 60 procent een chat/IM app 
downloadt. WhatsApp is het populairst en is geïnstalleerd op 76 procent van de smartphones. 

De entertainmentmarkt is aanmerkelijk complexer, vooral door de belangrijke rol die rechten spelen. Als 
het om apps gaat, zijn vooral de apps van TV-operators populair, maar alleen de Horizon.tv app van UPC 
haalt de top 10. 

8.1.1 OTT-diensten onderscheiden zich op prijs, gemak en functionaliteit, maar gratis on-net bellen komt nog 
niet echt van de grond 

Prijs is een belangrijke driver voor OTT-communicatie, maar ook het bedieningsgemak en nieuwe features 
(zoals een foto of filmpje meesturen met een WhatsApp-bericht) spelen een rol. De operators brengen daar 
onder meer GSMA-messaging applicatie joyn tegen in stelling, maar de time-to-market is lang en 
interoperabiliteit is zeer beperkt. Alleen in Spanje wist men dit onlangs op te lossen, zodat Mobistar, 
Orange en Vodafone tegelijk konden lanceren27. Daarnaast zien de operators zich geconfronteerd met de 
wereldwijde ontwikkelmacht van de internetsector, die niet alleen groot is maar ook snel beweegt. 

Het is zeer de vraag of de operators ten opzichte van hen de overhand kunnen krijgen. 

Toch is het OTT-bellen met bijvoorbeeld Skype nooit heel groot geworden. Hindernissen waren van 
oudsher: 

 het ontbreken van een uniek nummer (de Skype-gebruiker heeft een naam die niet altijd makkelijk 
te vinden is), 

 het feit dat men aan de computer gebonden was (met de komst van mobiele clients is deze 
drempel vervallen) 

 dat men voor bellen naar vaste of mobiele nummers een beltegoed nodig had (en heeft – dat geldt 
tevens voor concurrenten van Skype, zoals Viber en VoipBuster). 

Een belangrijke ontwikkeling is de lancering van WebRTC-technologie (nog in ontwikkeling28). 
Communicatie vindt dankzij WebRTC plaats vanuit een browser, zodat vanuit iedere webpagina in beginsel 
een conversatie (chat, spraak, videobellen) gestart kan worden. AT&T zorgt er op basis hiervan voor dat de 
mobiele abonnee op een willekeurig toestel te bereiken is29. Tevens vervalt de noodzaak om een app te 
downloaden, iets wat voor veel diensten nu een hindernis is – en door WhatsApp dankzij het netwerkeffect 
inmiddels voor een groot deel overwonnen lijkt te zijn. 

                                                   
27

 http://pressoffice.telefonica.com/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&id=0&origen=portada&idm=eng&pais=1&elem=19119 
28

 http://www.telecomsemea.net/content/webrtc-faces-uphill-struggle 
29

 http://www.fiercedeveloper.com/story/att-prepares-battle-ott-players-call-management-api/2013-01-07 
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Omdat het apps overbodig maakt, lijkt WebRTC op de eerste plaats een negatieve ontwikkeling voor OTT-
aanbieders. Immers iedereen, en dus ook traditionele operator, kan er gebruik van maken. Het netto-effect 
op de markt is echter nog niet goed in te schatten, maar een verdere commoditization ligt voor de hand. 

Ook het toevoegen van mobiele VoIP aan de Facebook Messenger (op proef in Canada30) is een bedreiging 
voor de OTT-markt. Facebook is immers ongekend groot, met meer dan een miljard gebruikers 
wereldwijd31. Daardoor raakt het niet alleen potentieel de inkomsten van de traditionele aanbieders (die 
toch al last hebben van tal van OTT-aanbieders), maar ook die van de OTT-aanbieders, die meestal minder 
schaalvoordelen en naamsbekendheid hebben dan Facebook. 

Al deze ontwikkelingen laten zien dat het on-net OTT bellen (bijv. Skype-to-Skype of Facebook-to-Facebook) 
aan populariteit kan winnen. Ook de steeds grotere beschikbaarheid van WiFi draagt hieraan bij, want 
daarmee is een mobiel abonnement c.q. mobiele data niet meer nodig voor het opzetten van een (gratis) 
on-net VoIP-gesprek. En dus worden de MTA/FTA-tarieven omzeild. Echter, ons onderzoek wijst uit dat 
minder dan 30 procent dit soort apps geïnstalleerd heeft en dat een groot deel van hen het nooit gebruikt. 
De opmars van dit soort apps blijft dus nog uit, al is er natuurlijk wel groei, parallel aan de groei van de 
penetratie van de smartphone. 

Overigens, dit soort ‘gratis’ on-net gesprekken brengen wel degelijk kosten met zich mee. Start-ups zijn 
daarom afhankelijk van funding en grotere partijen als Facebook kunnen de kosten via kruissubsidiëring 
dekken. Wij constateren echter ook dat er kleine start-ups zijn (zoals RingCredible, IKmobiel), die ervoor 
kiezen de tarifering transparant te maken, zonder kruissubsidiëring. Zij bieden geen gratis on-net 
gesprekken aan. Als gevolg daarvan kunnen zij de tarieven van off-net bellen verlagen en ruim onder die 
van bijvoorbeeld Skype brengen. Zij geven zich dus uitdrukkelijk wél over aan het MTA/FTA-regime. Het valt 
echter te bezien of deze tegenbeweging de concurrentie aankan met Skype en Facebook en gratis on-net 
gesprekken. 

8.1.2 Selectie van beschikbare communicatie-apps 
In tabel 1 geven wij een overzicht van de belangrijkste chat/bel-apps. De laatste twee zijn nog klein, maar 
zijn meegenomen omdat het Nederlandse start-ups zijn. Overigens levert RingCredible zijn platform white-
label aan Scarlet. 

Tabel 2: Overzicht van belangrijkste voice en chat app. (Bron: Telecompaper, company websites) 

Naam Eigenaar Diensten 

Skype Microsoft (Video)bellen, chat 

Google Talk Google Chat, (video)bellen 

G+ Messenger Google Chat, videobellen 

Facebook Messenger Facebook Chat 

iMessenger Apple Chat 

Viber Viber Chat, bellen 

VoipBuster Betamax Chat, bellen 

Tango Softonic Chat, (video)bellen 

WhatsApp WhatsApp Chat 

                                                   
30

 http://www.telecompaper.com/commentaar/voicemarkt-versplintert-verder-voip-in-facebook-messenger--917835 
31

 http://newsroom.fb.com/download-media/4227 
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Naam Eigenaar Diensten 

RingCredible RBN Bellen 

Ikmobiel Precipio Bellen 

 

8.1.3 Gebruik van apps: WhatsApp meest populair 
Het aantal gebruikers dat een OTT-spraak app downloadt, is min of meer stabiel tussen de 25 en 30 
procent32. In september 2012 lag het op 24 procent. Het downloaden van een chat/instant messaging app 
is aanmerkelijk populairder. Tussen de 55 en 65 procent van de gebruikers downloadt momenteel een 
chat/IM app en de meest recente stand was 58 procent in Q3 van 2012. 

De meest geïnstalleerde app is WhatsApp, een chat-app die een alternatief vormt voor SMS’en. WhatsApp 
is op verschillende platformen beschikbaar (inclusief Windows Phone, maar voorlopig niet voor 
BlackBerry33). Het heeft 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. De app kost 1 euro of 1 dollar per jaar 
en is het eerste jaar vaak gratis, afhankelijk van het besturingssysteem. 

WhatsApp heeft met een aantal operators een samenwerkingsverband, zoals met Nawras (Oman) en 3 HK 
(Hong Kong). 3 HK zet een speciaal WhatsApp-abonnement in de markt waarmee er onbeperkt gebruik van 
kan worden gemaakt. Het is gericht op abonnees die geen databundel afnemen34. 

De penetratie van WhatsApp in de Nederlandse smartphone base staat nu op 76 procent. Ook Facebook 
doet het zeer goed, met 70 procent, maar dan volgt een groot gat naar de nummer 3: Twitter (32%). 
Daarachter komen Google+ (21%), Skype (21%), Hyves (16%), Facebook Messenger (15%), Viber (9%), 
Google Talk (8%), Ping (6%) en eBuddy (5%). Opvallend hierin is dat de populairste, WhatsApp, ondanks de 
hoge penetratie nog groei vertoont. Het profiteert duidelijk van het netwerkeffect. Hyves en eBuddy 
hebben een afnemende populariteit terwijl de overige social media stabiel zijn of licht groeien. 

Gelet op het grote aantal communicatie-apps (tabel 1 is verre van compleet), kan gesteld worden dat deze 
markt zeer concurrerend is, maar dat een shake-out ongetwijfeld vroeg of laat zal volgen. Immers, met 
gratis diensten kan een abonneebestand opgebouwd worden, maar vroeg of laat zal een betaalde dienst in 
de markt gezet moeten worden. WhatsApp is een goed voorbeeld. Met de funding die het heeft, heeft het 
inmiddels een zeker netwerkeffect bereikt. De volgende stap is dat alle gebruikers hun jaarlijkse fee zullen 
moeten gaan betalen (1 euro of 1 dollar), iets wat voor veel gebruikers nog vooruit geschoven wordt. 

Overigens is het van belang de verschillen tussen de apps in de gaten te houden. Gratis onderling bellen 
behoort vaak, maar niet altijd, tot de mogelijkheden; de iMessenger werkt alleen op het iOS van Apple; met 
sommige apps kunnen attachments meegestuurd worden; voor de meeste apps geldt dat beide partijen, 
beller en degene die gebeld wordt, de app geïnstalleerd moeten hebben, maar dat geldt niet voor de 
spraak-apps die werken op basis van je telefoonnummer, zoals VoipBuster. En dan zijn er natuurlijk nog de 
verschillen in tarieven, die soms enigszins verborgen zijn. Gratis onderling bellen, een dienst die 
operationele kosten met zich meebrengt, kan bestaan doordat het gesubsidieerd wordt met betaalde 
diensten. Skype mag zich verheugen in een grote populariteit van het gratis ‘on-net’ bellen, maar dit schept 
een kans voor concurrenten om met betaalde diensten (bellen naar vast en mobiel) onder de prijzen van 
Skype te duiken. 

                                                   
32

 Zie ons rapport Dutch Apps Market september 2012 
33

 http://www.fiercemobilecontent.com/story/whatsapp-expands-windows-phone-8-snubs-blackberry-10/2012-12-18 
34

 http://www.telecompaper.com/commentaar/whatsapp-gaat-samenwerken-met-3-hk--896112 
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Figuur 26: Meest geïnstalleerde sociale netwerk applicaties. (Bron: Dutch Mobile Apps Market, september 2012) 

 

Uit onderzoek op het Telecompaper Consumer Panel blijkt dat vooral instant messaging apps populair zijn. 
Per medio 2012 waren deze op twee derde van de smartphones geïnstalleerd. Social networking apps 
stonden op 59 procent van de smartphones35. 

                                                   
35

 Bron: ons rapport Dutch Smartphone User Q2 2012 
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Figuur 27: Percentage geïnstalleerde apps per soort. (Bron: Dutch Mobile Apps Market, september 2012) 

 

8.2 Entertainment 

De TV/video-markt is aanmerkelijk complexer dan de spraak/chat-markt. De waardeketen is uitgebreid en 
rechten spelen een cruciale rol. Daar komt bij dat het onderhandelen over rechten omgeven is met NDA’s 
(non-disclosure agreements), waardoor niet altijd duidelijk is waarom een dienst wel of niet beschikbaar is. 
Rechten worden op verschillende manieren ‘versneden’ om de opbrengst te maximaliseren, met name 
geografisch en naar medium (TV, internet, mobiel). 

De waardeketen verbindt de content met de eindgebruiker. Tussenstations zijn bijvoorbeeld de omroepen 
(zowel producenten als aggregatoren), operators, winkels, STB- en TV-makers en softwareproducenten. Het 
OTT-model stelt een groeiend aantal partijen in staat zich in de waardeketen in te vechten om de 
consument met een app te bereiken. Zij verkorten de keten en schakelen partijen (met name 
kabelbedrijven) uit: disintermediatie. Een complicerende factor daarbij is wel dat het groeiende aantal 
platforms de ontwikkeling van steeds meer apps noodzakelijk maakt. Netflix is een goed voorbeeld. Deze 
aggregator biedt zijn diensten direct aan consumenten aan, maar zoekt ook de samenwerking met 
operators en makers van hardware. Inmiddels moet het zo’n 900 apps onderhouden36. 

Andere nieuwkomers op de markt zijn bijvoorbeeld Apple (met zijn Apple TV mediabox), Google (met zijn 
Google TV softwareplatform) en Samsung (met zijn smart TV’s). In het algemeen gaat het om 
(internet)bedrijven die wereldwijd actief zijn en de operator passeren met hun go-to-market strategie. 
Maar in sommige gevallen kiezen zij wel degelijk de samenwerking, zoals Google met Dish (VS) en Samsung 
met TeliaSonera (Zweden)37. TeliaSonera profiteert van de samenwerking met Samsung doordat de laatste 
niet alleen een goed OTT-platform heeft, maar ook doordat hierdoor de set-top box (STB) overbodig wordt. 
Verder werkt Samsung ook samen met Liberty Global, want het assembleert de Horizon-boxen voor UPC. 

                                                   
36

 http://www.lightreading.com/blog.asp?blog_sectionid=419&doc_id=228048 
37

 http://www.telecompaper.com/achtergrond/drie-antwoorden-op-het-ott-vraagstuk-heeft-de-keuze-van-teliasonera-de-toekomst--893372 
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Het downloaden van apps voor het (uitgesteld) kijken van TV neemt toe. Van de mensen die apps 
downloaden, koos in september 2012 19 procent voor een TV-app, tegenover 13 procent in februari 2012. 

In de top van de gedownloade apps dringen de TV/video apps momenteel beperkt door. Spraak/chat en 
social networking bepalen het beeld. Wel staat Horizon.TV van UPC momenteel in de top 10 van gratis apps 
voor iOS. YouTube staat in de top 10 van alle platforms, behalve BlackBerry. 

Tabel 3: Overzicht van streaming OTT video diensten. (Bron: Telecompaper, company websites) 

Naam Eigenaar Diensten 

Ziggo TV Ziggo Live TV, VOD, gids 

Horizon.TV UPC Live TV, gids 

UPC UPC Remote recording 

Uitzending Gemist Omroep.nl Catch-up TV 

RTL XL Gemist RTL Catch-up TV 
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9 MARKTONDERZOEK 
Uit onderzoek op het Telecompaper Consumer Panel (12.800 respondenten in 2012) blijkt dat apps voor 
smartphones en tablets massaal gebruikt worden voor sociale media. TV kijken is op beide ongeveer even 
sterk, waarbij de smartphone een inhaalslag gemaakt heeft. 

9.1 Inleiding: survey van 12.800 respondenten in 2012 

Hieronder zijn overzichten gegeven van het gebruik van en interesse in entertainment (TV kijken) en 
communicatie (bellen, IM en social media) apps voor op de smartphone en de tablet. Onder social media 
vallen de diensten zoals Twitter, Hyves en Facebook. Bij IM zitten de apps van bijvoorbeeld MSN, Nimbuzz, 
Ping, WhatsApp. Bellen bevat apps zoals Skype en Viber en TV heeft betrekking op de speciale apps die 
door TV-aanbieders zoals KPN, Ziggo, Vodafone worden aangeboden om in en rondom het huis televisie te 
kijken op een smartphone of tablet.  

Bij gebruik betekent de kolom (dag, week of maand) dat een gebruiker één of meerdere malen per 
tijdsperiode de app gebruikt. Nota bene: de apps IM en social media (Social) overlappen elkaar bijna 
volledig, maar als je inzoomt wordt IM (75%) vaker meerdere malen per dag gebruikt dan Social (65%).  
‘Bijna nooit’ geeft het percentage weer van consumenten dat de app minder dan één maal per maand 
gebruikt of nooit gebruikt (maar de app staat wel op hun smartphone).  

De gegevens zijn afkomstig van het Telecompaper Consumer Panel. Onderstaande cijfers over Q1 t/m Q4 
zijn gebaseerd op 12.800 smartphone gebruikers en ruim 7.000 tablet gebruikers. De cijfers zijn 
gestratificeerd naar leeftijd (12-80 jaar), opleiding en geslacht. De gebruik cijfers zijn alleen gebaseerd op 
Q3 en Q4 2012. 

 ‘Gebruik’ is gebaseerd op de smartphonegebruikers die de app daadwerkelijk geïnstalleerd hebben. 

9.2 Smartphone apps: massaal gebruik sociale media en IM, TV kijken groeit sterk 

Uit de onderstaande figuur concluderen wij: 

 Het aantal consumenten dat via de smartphone TV kijkt via een app van de TV provider stijgt sterk: 
van 3 naar 11 procent in een jaar tijd. 

 Sociaal en IM worden massaal gebruikt. Het gebruik van IM daalt wel sinds Q2 van 2012, mogelijk 
door een verschuiving naar Sociaal. 

 Er is een sterke leeftijdsafhankelijkheid in het gebruik van IM en Sociaal, maar niet voor TV. Bij 
Bellen lopen de jongeren iets voor. 

 Het gebruik van Bellen is vlak, met een lichte daling in de tweede helft van het jaar. 

 Qua gebruiksprofiel lijkt het erop dat niet iedereen apps als volledige vervanging ziet. TV kijken 
wordt goed en veel gebruikt (volgens de consument zelf) maar lijkt niet de primaire bron, omdat 
het gebruik in absolute zin nog beperkt is. 
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Figuur 28: Gebruik van apps voor TV kijken, Bellen, IM en social media op smartphone, in percentages, uitgesplitst naar tijd en leeftijd, 
basis = 12-80 jaar. (Bron: Telecompaper Consumenten panel 2012) 

 

9.3 Tablet apps: vooral voor Sociaal 

Wat de tablet-apps betreft, concluderen we het volgende: 

 De tablet wordt veel voor Sociaal gebruikt. 

 TV kijken vertoont het zelfde beeld als bij de smartphone. De percentages zijn bijna gelijk, wat je 
misschien niet zou verwachten. De marketing/positionering door de providers lijkt het kijken op 
smartphones/tablets te stimuleren. 

 (Video)bellen toont nog niet een echte trend. 

 Online TV streamen, bijvoorbeeld Uitzendinggemist, groeit gestaag verder, waardoor het nu op de 
één na meeste gebruikte applicatie is. 

 Er is een duidelijk verschil in de manier waarop tablets worden gebruikt (wel voor Sociaal maar veel 
minder voor IM). 
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Figuur 29: Gebruik van apps voor TV kijken, Bellen, IM en social media op tablet, uitgesplitst naar tijd en leeftijd, in percentages, basis = 
12-80 jaar. (Bron: Telecompaper Consumenten panel 2012) 
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10 APPENDIX 1: BEGRIPPENLIJST 
 

FDD Frequency-division multiplexing, scheiden van up- en downstream in verschillende 
frequentiebanden (tegenpool van TDD) 

FUP Fair-use policy 

LTE Long-term evolution, 4G-standaard 

MAF Monthly access fee 

OTT   Over-the-top (over breedband), als tegenpool van managed services 

TDD Time-division multiplexing, scheiden van up- en downstream in de tijd (tegenpool 
van FDD) 
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11 APPENDIX 2: PRICING ALERTS 
Dit is een beknopt overzicht van de volledige pricing alerts die Telecompaper in 2012 uitzond voor de 
merken KPN, Hi, Telfort, Vodafone en T-Mobile. 

KPN 

22-5-2012 Spotify Toevoeging van Spotify (muziek) voor 9,95 euro per maand (incl. 
500 MB extra); 3 maanden gratis uitproberen 

5-7-2012 Snelheidsverhoging Mobiel Basis van 3,6 naar 7,2 Mbps; 20 euro per maand incl. 500 
MB 

30-7-2012 Overhaul 

Toestel lease 

Gratis on-net bellen 

Onbeperkt bellen 

Alle abonnementen gaan over op SIM-only met Toestel lease 
(vanaf 5 euro per maand) en KPN Mobiel Instap (10 euro per 
maand inclusief gratis on-net bellen); bellen/SMS-bundels vanaf 
100 min/SMS voor 6 euro per maand; nieuw is de optie van 
onbeperkt bellen/SMS’en voor 30 euro per maand (met FUP); 
databundel vanaf 250 MB voor 5 euro per maand; data zonder 
bundel 1 euro per MB; betalen per minuut, geen carry-over; buiten 
de bundel 25 c/min, 10 c/MB 

7-9-2012 Cloud storage 5 GB opslag gratis voor KPN Mobiel Instap abonnees, andere 
abonnees 2,50 euro per maand 

1-10-2012 BTW-verhoging Geen verhoging (al  rekening mee gehouden) 

29-10-2012 SIM-only aanpassen Bestaande SIM-only abonnementen worden gelijkgeschakeld met 
de nieuwe SIM-only abonnementen van 30-7-2012 
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Hi 

31-1-2012 Spotify Toevoeging: 9,95 euro per maand (incl. 500 MB extra) 

12-3-2012 Overhaul 

Toestel lease 

Gratis on-net bellen 

Onbeperkt SMS 

Toestel lease is verplicht (vanaf 2 euro per maand); bellen/SMS 
vanaf 150 voor 5 euro per maand tot 1.000 voor 45 euro per 
maand; data vanaf 10 euro per maand (32 Mbps, unlimited MB’s) 
tot 30 euro per maand (14,4 Mbps, cap 2 GB, inclusief onbeperkt 
SMS en gratis on-net bellen) 

12-3-2012 Vakantie internet Prijsverhoging: van 9,95 naar 10,00 euro per maand 

1-10-2012 BTW-verhoging 

Gratis on-net bellen 

Verhoging voor oudere abonnementen; invoering gratis on-net 
bellen voor 7,50 euro per maand 

30-10-2012 Vervanging Web SIM-only vervalt; lanceert Messaging SIM-only (met korting 
voor studenten), mogelijk zonder Toestel lease; vanaf 500 MB voor 
15 euro per maand (boven de cap vertraging naar 32 kbps); 
betalen per seconde naar eerste minuut; buiten bundel 30 c per 
minuut/SMS; geen carry-over 

12-11-2012 Vervanging Laptop en tablet abonnementen worden on par gebracht met de 
smartphone abonnementen; klant kan laptop of tablet leasen; 
vanaf 500 MB voor 17,50 euro per maand (of 15 euro bij SIM-only) 

Telfort 

9-1-2012 Verhoging Data-abonnementen voor smartphones worden duurder; vanaf 
200 MB van 6,95 naar 8,95 euro per maand 

2-4-2012 Overhaul 

Toestel lease 

Na 10 min gratis 

Gratis on-net bellen 

Invoering Toestel lease (vanaf 4 euro per maand) en gratis 
basisabonnement (inclusief gratis bellen na de eerste 10 min, met 
FUP) waaraan bundels worden toegevoegd; vanaf 100 min voor 4 
euro per maand, 100 SMS voor 2 euro per maand, 5 MB voor 5 
euro per maand; betalen per minuut; extra opties o.a. gratis on-
net bellen (5 euro per maand), onbeperkt vast bellen (7,50 euro 
per maand) 

1-10-2012 BTW-verhoging Verhogingen tarieven, buiten-de-bundel gaat sterker omhoog dan 
de BTW 
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Vodafone 

9-1-2012 Kortingen Invoering Voordeelbundels met korting (doorgaans 50%) voor 
lezers van bepaalde tijdschriften; vanaf 15 euro per maand voor 60 
min/SMS en vanaf 30 euro per maand (40 SMS, 60 min, 200 MB); 
afrekenen per minuut, geen carry-over; buiten de bundel 35 cent 
per min/SMS/MB 

30-3-2012 Doven, 
slechthorenden 

Nieuw abonnement voor smartphone: 30 euro per maand (incl. 1 
GB, 250 SMS en de Samsung Galaxy S II) 

14-5-2012 Overhaul 

Onbeperkt 
SMS/MMS 

Gratis on-net bellen 

Zelf bundel samenstellen uitgaande van aantal belminuten; 
inclusief onbeperkt SMS/MMS; gratis on-net bellen bij 
abonnementen met minimaal 200 minuten; vanaf 32,50 voor 90 
min en 200 MB; SIM-only abonnementen vanaf 21,50 euro per 
maand voor 75 min en 200 MB; betalen per seconde na de eerste 
min, geen carry-over, buiten-de-bundel  30 c/min en 10 c/MB; 
extra opties voor o.a. gratis on-net bellen (10 euro per maand), 
Vastopmobiel 15 euro per maand (gesprek op vaste lijn 
doorschakelen naar mobiel), vast bellen en buitenland 

11-5-2012 Tethering Tethering vanaf nu gratis 

24-5-2012 Roaming Nieuwe bundel voor minuten, SMS en MB: 2 euro per dag in 42 
landen voor 20 min uitgaand, 20 min inkomend, 20 SMS, 35 MB; 
buiten-de-bundel gelden de normale roamingtarieven 

1-10-2012 Uitbreiding 

Gratis on-net bellen 

Sommige bestaande abonnementen worden uitgebreid met extra 
minuten, MB en/of gratis on-net bellen 

1-10-2012 BTW-verhoging Tarieven blijven gelijk, behalve het bellen van servicenummers in, 
naar en vanuit het buitenland 

3-10-2012 Tariefswijziging In de reeks Bel-SMS-Web SIM-only wordt de basisvariant 1,50 euro 
per maand duurder, de variant Vaak wordt 1 euro goedkoper 

T-Mobile 

23-1-2012 Tariefsverlaging Voordeel SIM-only wordt goedkoper, vanaf 6,45 euro per maand 
(oude prijs: 6,95) 

2-3-2012 Overhaul Invoering Smart-abonnementen, met toestel of SIM-only; vanaf 
14,50 (met toestel) of 7,95 (SIM-only) euro per maand voor 70 
min/SMS/MB, buiten-de-bundel 35 cent per min/SMS/MB; 



 MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 

 
 

 

Copyright Telecompaper 2003-2012 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of 
Telecompaper is prohibited. Telecompaper sees to the utmost reliability of all research and news publications. Nevertheless Telecompaper does not accept any 
responsibility for possible inaccuracies or errors in the presented data and refuses liability for any interpretations or opinions obtained from the use of Telecompaper 
reports, information and news publications. 

 51 of  51 

 

betalen per minuut 

4-6-2012 Deezer 5,95 euro per maand bij geldigheid voor volledige contractduur, 
9,95 euro per maand bij opzegtermijn van 1 maand 

3-9-2012 Onbeperkt bellen, 
SMS 

Add-on ‘Unlimited Everything’ voor bundels vanaf 500 min: 20 
euro per maand voor onbeperkt bellen en SMS-sen 

19-9-2012 Vervallen van 
abonnementen 

Bundels vanaf 720 min vervallen (door de komst van ‘Unlimited 
Everything’) 

1-10-2012 BTW-verhoging Alle tarieven omhoog, behalve enkele add-ons 

1-10-2012 Betalen per sec Invoering ‘Smart Seconds’ (alleen min en SMS): betalen per sec, 
geen carry-over, aansluitkosten 53,38 euro; buiten-de-bundel 35 
cent per min/SMS/MB; vanaf 15 (met toestel) of 7,50 euro per 
maand (SIM-only) voor 50 min/SMS 

 
Tele2 

6-1-2012 
Tariefsverlaging 

Buiten-de-bundel prijs voor SMS bij SIM-only van 35 naar 30 cent 

13-2-2012 
Uitbreiding 

Abonnementen bevatten nu naar keuze minuten of SMS’jes 
(voorheen alleen minuten): vanaf 10 euro per maand voor 50 
stuks. Mobiel internet wordt uitgebreid aan de bovenkant met 
1.500 MB voor 17,50 euro per maand. SMS bundels zijn vervallen, 
in plaats daarvan een ‘verdubbelaar’ voor 2,50 euro per maand. 

22-10-2012 
Tariefsverhoging 

Snelheidsverhoging 

Vervanging 

Bel/SMS-bundels worden duurder of aantal stuks is gereduceerd: 
vanaf 50 stuks per maand voor 11 euro (oude prijs: 10 euro). 
Nieuwe databundel: 2.500 MB voor 25,00 euro per maand. Bij 
sommige bundels gaat de snelheid omhoog naar 7,2 of 14,4 Mbps. 
De SMS Verdubbelaar is vervangen door Onbeperkt SMS voor 5 
euro per maand. 

 


