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Veel bedrijven met internet, zakelijk gebruik
netwerken beperkt

Eind dit jaar zal naar verwachting van de bedrijven meer dan de helft
(56%) van hen op internet zijn aangesloten. Het aantal bedrijven met
een internet-aansluiting is de laatste jaren sterk toegenomen. Eind 1998
had 42% van de bedrijven toegang tot internet. Het zakelijk gebruik
zoals het elektronisch ontvangen van orders en opdrachten via internet
en andere netwerken is beperkt. Naar verwachting van de bedrijven zal
eind 2000 bijna 12% langs elektronische weg orders ontvangen, zo
blijkt uit CBS-cijfers. Het aantal bedrijven dat elektronisch orders
ontvangt bedroeg eind 1998 ruim 6% van het totaal aantal bedrijven.

Bedrijfsleven overtreft eigen verwachting

Eind 1998 waren er ruim 42 duizend bedrijven met een internet-
aansluiting, eind 1996 ruim 13 duizend. In 1996 was de verwachting
van de bedrijven zelf dat er eind 1998 ongeveer 23 duizend
aansluitingen zouden zijn. De groei is dus aanmerkelijk groter dan de
bedrijven zelf verwachtten.
Kleinere bedrijven hebben volgens het CBS minder vaak een internet-
aansluiting. De helft van de kleinere bedrijven denkt eind 2000 een
internet-aansluiting te hebben. Van de grotere bedrijven denkt 86% dit.
Het verschil bestond al in 1995, maar is in de loop van de jaren wel iets
kleiner geworden.
Per branche zijn er verschillen in het aantal internet-aansluitingen. De
Bouwnijverheid en de Landbouw blijven met het aantal aansluitingen
achter bij de andere branches. Minder dan de helft van de bedrijven in
de Bouwnijverheid denkt eind 2000 een internet-aansluiting te hebben.
In de Zakelijke dienstverlening verwacht 70% van de bedrijven eind dit
jaar een internet-aansluiting te hebben.

Zakelijk gebruik beperkt

Het aantal bedrijven dat via internet of andere netwerken elektronisch
orders en opdrachten ontvangt, is beperkt. Wel is er sinds 1996 jaarlijks
sprake van een verdubbeling. De verwachting van de bedrijven is dat
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eind 2000 bijna 12% van hen elektronisch orders ontvangt en daarmee
omzet behaalt.
Ook hier doen zich verschillen voor tussen branches. Bijna 5% van de
bedrijven in de Bouwnijverheid verwacht eind dit jaar elektronisch
orders te ontvangen, in de Zakelijke dienstverlening bijna 14%.

Technische toelichting
De gegevens zijn afkomstig uit de jaarlijkse Automatiseringsenquête
van het CBS. Het betreft hier een steekproefonderzoek van  bijna 7 000
bedrijven met 5 of meer werknemers. Naast de nu gepresenteerde
gegevens over (het gebruik van) elektronische netwerken w.o. internet,
komen binnenkort gegevens beschikbaar over het aantal computers,
automatiseringskosten en -personeel.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg, ir A.D. Kuipers,
tel. (070) 337 43 41. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Totaal aantal
bedrijven 1)

w.v. met Internet

1995 96 949 10 248

1996 99 190 13 146

1997 97 856 25 075

1998 101 138 42 333

2000 2) 101 138 56 582
1) Bedrijven met 5 of meer werknemers.
2) Prognose van de bedrijven

Bron: CBS
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