
Telecomgebruik 
 
hoog aantal aansluitingen 
• 21,3 mln mobiele aansluitingen 
• 7,4 mln televisie, waarvan 84% digitaal 
• 7,2 mln vaste telefoonlijnen 
• 6,7 mln breedband internet (38% van abonnementen is >30MB)   

•   

intensief telecom gebruik, maandelijks 
• 3,6 mld belminuten, waarvan 1,95 mld mobiel 
• 2,6 mld MB mobiele data 
• 462 mln sms berichten 

 

Nederland koploper in Europa  
• in 2012 gebruikte 33% van de Nederlanders een mobiele telefoon voor 
internettoegang,  
• in 2012 had 94% van de Nederlanders internettoegang thuis, met 84% 
breedband 
• in 2010 was de mobiele 3G dekking in Nederland 99%,  
tegen 95% in het VK & 89% in Duitsland. 

Conclusies onderzoek De bijdrage van de telecomsector aan de 
economische groei van Nederland (Dialogic, 2012) 
 
• innovatie & concurrentie zorgen voor grote dynamiek en hoge  
   investeringen in telecomsector 
• door hoogwaardig internet is een digitale economie en een ecosysteem   
   van nieuwe diensten ontstaan  
• telecom en internet zorgen voor meer transparantie in andere sectoren  
   met een hogere concurrentie tot gevolg 
• telecom zorgt voor meer innovatie in andere sectoren en leidt tot meer  
   internationale economische specialisatie, handel en concurrentie 

Facts & figures over de economische impact van de telecomsector in Nederland 

Directe impact van de Nederlandse telecomsector (2010) 
 
• jaarlijkse omzet: € 18 mld 
• bijdrage aan Nederland BBP (toegevoegde waarde): € 8,2 mld 
• bijdrage aan Nederlands BBP: 1,5% 
• aantal medewerkers: ongeveer 50.000 (0,7% van beroepsbevolking) 
• aantal bedrijven: 365 
• investeringen in kapitaal 2005-2010: € 14,6 mld 
• telecom research & development in Nederland: € 52 mln 
• telecom research & development in Europa: € 11,2 mld 
 
 

Indirecte impact van de Nederlandse telecomsector 
 
• 25% van de economische groei in de afgelopen 40 jaar is toe te schrijven  
   aan (investeringen in) telecom 

• 5% direct door kapitaalsinvesteringen 
• 20% indirect in andere sectoren 

• multiplier effect van telecom: € 1 extra investering leidt tot minimaal €  
   1,30 output in de economie (extra BBP) 
 

 

In opdracht van Nederland ICT, brancheorganisatie van ICT-bedrijven in 
Nederland, heeft bureau Dialogic in 2012 onderzoek gedaan naar de 
economische impact van telecom in Nederland. Het volledige onderzoek is 
beschikbaar via www.nederlandict.nl. 
 

officiële cijfers van CBS en Eurostat lopen 2-3 jaar achter  / laatste update: cijfers ACM inz. gebruik telecom – november 2013 

http://www.nederlandict.nl/

