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Persbericht 
Inmiddels zes op de tien mensen toegang 
tot internet 
Het aantal mensen dat thuis toegang heeft tot internet is in de afgelopen vier 
jaar verviervoudigd. Ruim zes van de tien mensen hebben in 2002 thuis 
toegang tot internet via een personal computer. In 1998 was een op de vier 
pc’s thuis uitgerust met een internetaansluiting. Dit is toegenomen tot drie van 
de vier pc’s in 2002. Het internet wordt vooral gebruikt om te zoeken naar 
specifieke informatie en te e-mailen, maar minder om te kopen. Dit blijkt uit 
onderzoek van het CBS. 

 

Veel meer jongeren thuis toegang tot internet dan ouderen 
Het aantal personen dat thuis kan internetten is in de afgelopen vier jaar 
verviervoudigd. In 1998 had 16 procent thuis toegang tot internet. In 2002 is 
dit gestegen tot 63 procent. Ruim 8 miljoen mensen vanaf 12 jaar hebben 
inmiddels via een pc toegang tot internet. Aanzienlijk minder ouderen hebben 
toegang tot internet dan jongeren. Slechts twee van de tien 65-plussers 
kunnen thuis internetten tegenover bijna acht van de tien jongeren van 12 tot 
en met 17 jaar.  

 

Zes van de tien online 

Ook op andere plaatsen dan thuis kan men het internet op. In 2002 bezocht 
bijna 60 procent van alle personen vanaf 12 jaar minimaal een keer per 
maand het internet. Tweederde van de mannen en de helft van de vrouwen 
internet maandelijks. Hoogopgeleiden lopen voorop bij het gebruik van 
internet. Ruim acht van de tien hbo- en universitair gediplomeerden zijn 
maandelijks online. Dit is vijfmaal zo veel als onder personen met alleen 
basisonderwijs. 

 

Internet als informatiebron, maar niet als winkel 

Het internet wordt thuis vooral gebruikt om te zoeken naar specifieke 
informatie en om te e-mailen. Chatten is met name onder 12-17-jarige 
internetters populair. Van hen chat bijna 60 procent, van de internetters van 
65 jaar en ouder daarentegen 7 procent. Ruim een kwart van de mensen van 
12 jaar en ouder heeft ooit voor privé-doeleinden iets via internet gekocht of 
besteld.  

 



CBS Persbericht PB03-130 pagina 2 van 3 

Technische toelichting 
 
De gegevens over het bezit en gebruik van een pc en internet komen uit het 
Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS. Vanaf juli 2002 zijn in dit 
onderzoek aan alle personen van 12 jaar en ouder nieuwe vragen gesteld 
over het gebruik van de pc en internet. Omdat alle cijfers zijn gebaseerd op 
steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.  

Toegang tot het internet is niet alleen mogelijk via een pc, maar ook via 
bijvoorbeeld de mobiele telefoon. De pc is verreweg het belangrijkste middel 
om toegang te krijgen tot internet.  



CBS Persbericht PB03-130 pagina 3 van 3 

Figuur 1: Personen (12 jaar en ouder) met pc en internettoegang via de 
pc thuis, 1998-2002 
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Bron: CBS 

 

Tabel 1. Bezit en gebruik internet (12 jaar en ouder) 

 
PC                           
                                

PC met 
internettoegang  

Internet-
gebruik1 

 1998 2001 2002  1998 2001 2002  2002 

 %         

Totaal 58 72 76  16 55 63  59 

          

Geslacht:          

  Mannen 62 76 79  18 58 66  66 

  Vrouwen 55 69 73  13 51 59  51 

          

Leeftijd:          

  12-17 jaar 83 93 95  19 74 79  83 

  18-24 jaar 71 84 87  18 62 69  82 

  25-44 jaar 68 83 86  21 65 73  74 

  45-64 jaar 57 73 78  15 55 64  50 

  65 jaar en ouder 13 25 29  2 14 20  11 

          

Hoogst voltooide opleiding (25 jaar en ouder):   

  Basisonderwijs 26 36 40  4 21 26  16 

  Vbo 44 61 62  7 40 46  30 

  Mavo 56 71 73  13 53 57  45 

  Havo, mbo, vwo 64 78 82  17 60 70  65 

  Hbo, universiteit 79 87 91  31 74 82  84 

Bron: CBS 
1) Internetgebruik in de afgelopen vier weken. 


