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internetproviders

snel
internet
weinig keus

verschil per woonplaats
Even iets opzoeken op de laptop, 
terwijl de rest van de familie zich ver-
maakt met tablet of smartphone: dat 
vergt algauw een internetsnelheid 
van 30 megabit per seconde (Mbps). 
We onderzochten hoeveel providers 
die snelheid bieden. Het gaat om 
aanbieders die met eigen appara-
tuur invloed hebben op de internet-
snelheid die ze leveren. Doorver-
koop van internetdiensten hebben 
we buiten beschouwing gelaten.

De situatie blijkt zorgelijk: een kwart 
van de Nederlanders kan maar bij 
één provider terecht voor een abon-
nement met minimaal 30 Mbps. De 
helft van de huishoudens kan kiezen 
uit twee providers en 15% uit drie of 
meer. En hoe hoger de gewenste in-
ternetsnelheid, des te minder keuze 
er is (zie de grafiek). Op 7% van de 
adressen is 30 Mbps helemaal niet 
haalbaar – vooral buiten de bebouw-
de kom, waar maar liefst de helft van 
de huishoudens met minder genoe-
gen moet nemen.
Je zou het niet verwachten, maar bij-
voorbeeld in het centrum van Amster-
dam levert alleen Ziggo via de kabel 
hoge internetsnelheden. Het enige 
alternatief is internet via de telefoon-
lijn (DSL), dat daar vaak niet sneller 
is dan 20 Mbps. Wie wil overstappen 
van Ziggo naar een andere of goed-
kopere provider, moet een veel lagere 
internetsnelheid voor lief nemen. 
Een situatie als in Amsterdam is in 
Nederland eerder regel dan uitzon-
dering. Er zijn positieve uitschieters, 
zoals Harderwijk met wel zes provi-
ders die minimaal 50 Mbps bieden. 

drie verbindingen
Waarom is het aanbod van snel in-
ternet zo beperkt? Dat hangt samen 
met de beschikbare verbindingen. 
Internet via het kopernetwerk (DSL) is 
bijna overal in Nederland – ook buiten 
de bebouwde kom – beschikbaar. De 
snelheid via DSL hangt vooral af van 
de afstand van je huis tot de straatkast 
of centrale: hoe verder ervandaan, des 

Terwijl in hartje Amsterdam alleen Ziggo een snelle in-
ternetverbinding aanbiedt, halen in Harderwijk wel zes 
providers zeker 50 Mbps. Op meer plekken in Neder- 
land heb je qua snelheid maar weinig te kiezen. 
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ijoris
Notitie
In het artikel over de keuze voor snel internet staat dat in het centrum van Amsterdam alleen Ziggo snel internet levert. Dat klopt niet, op sommige plaatsen wordt snel internet (minstens 30 Mbps) door 2 of 3 aanbieders geleverd.
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te lager de snelheid. Alleen wie er dicht 
bij woont, kan de hoogste snelheid van 
50 of 100 Mbps halen – afhankelijk van 
de techniek in de straatkast of centrale.
Ook breed uitgerold, maar vaak alleen
binnen de bebouwde kom, is de tele-
visiekabel, waarover sinds eind jaren 
90 ook internet mogelijk is. Heel snel 
zelfs, want de meeste kabelmaat-
schappijen hebben pakketten tot 
200 Mbps. De nieuwste techniek voor 
snel internet is glasvezel, dat inmid-
dels in bijna 2,5 miljoen huizen ligt. 
De maximaal haalbare snelheid is nog 
niet bekend, maar nu al zijn er abon-
nementen met 1 gigabit per seconde.
Het DSL-netwerk en grote delen van 
het glasvezelnet zijn in handen van 
KPN. De grootste kabelaar is Ziggo. 
Bijna heel Nederland is voor internet 
klant bij een van de twee: ongeveer 
45% bij Ziggo, zo’n 40% bij KPN. 

OPEN NETWERKEN
Om concurrentie te bevorderen, 
heeft toezichthouder ACM aan KPN 
opgelegd het DSL- en glasvezel-
netwerk te openen voor derden. 
Een fl ink aantal providers zonder 

We inventariseerden hoeveel onaf-
hankelijke providers internet leveren 
op ruim 250.000 adressen. De maxi-
male snelheid werd genoteerd die elke 
provider op dat adres zegt te kunnen 
leveren. Het ging om ona� ankelijke 
providers met eigen apparatuur in de 
wijkkasten. Deze providers kunnen 
hun diensten en maximale snelheid 
zelf bepalen. Providers (zoals Online.
nl en Vodafone) die pakke� en van 
andere leveranciers doorver kopen 
en daarmee a� ankelijk zijn van de 
netwerkeigenaar (in dit geval KPN), 
zijn niet meegenomen.

HET ONDERZOEK

1 of 2 
providers is 

veel te weinig 

INGE PIEK, CAMPAGNELEIDER
‘GEEN ECHTE CONCURRENTIE’

internet maar bij
één of twee pro-
viders te recht-
kan, is slecht 
voor de concur-
rentie. Slechts 
17% hee�  een 
échte keus tussen 
drie of meer  on -
a� ankelijk ope -
 rerende bedrij-
ven. Snel inter -
net aanbieden 
moet voor nieu-
we providers 
makkelijker wor -
den via alle 

netwerken. 
Alleen het door-
verkopen van 
bestaande pak-
ke�  en leidt niet 
tot échte con-
currentie. Met 
onze onderzoeks-
resultaten gaan 
we bij de politiek 
aandringen op 
maatregelen. 
Help mee en 
teken onze pe-
titie op consu-
mentenbond.nl/
snelinternet.’ 

eigen netwerk – denk aan Vodafone 
en Online.nl – koopt nu simpelweg 
KPN-pakketten in en verkoopt ze on-
der eigen naam door aan consumen-
ten. De inhoud en maximale snelheid 
zijn dus hetzelfde.
Om écht te concurreren, kunnen 
providers eigen apparatuur in de 
wijkcentrales plaatsen. Ze gebruiken 
dan nog steeds het netwerk van een 
ander, maar kunnen eigen producten 
en snelheden aanbieden. Dat vergt 
echter forse investeringen. Op het 
netwerk van KPN is Tele2 een van de 
weinige die dat aandurfde. Daarnaast 
zijn er lokale kabelaars, soms ook met 
een eigen glasvezelnet, die hun net-
werk openstellen zonder het andere  
moeilijk te maken. Dankzij die open 
houding is bijvoorbeeld Harderwijk 

een internetwalhalla geworden.
De Consumentenbond pleit ervoor 
dat álle netwerken voor snel internet 
worden opengesteld en dat providers 
makkelijker eigen apparatuur kunnen 
plaatsen in het netwerk van een ander. 
Alleen op die manier is concurrentie 
mogelijk, met als doel hogere inter-
netsnelheden en lagere prijzen voor 
de consument. <<

       Een kwart van 
de N eder landers 
kan maar bij één 
provider terecht 
voor snel internet”

Aantal mogelijke providers

Sneller internet = minder keus 
uit providers
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‘Dat ruim drie-
kwart van de huis-
houdens voor snel 
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