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Persbericht
Verdere groei mobiel internetgebruik 
• Zes op de tien internetters gaan mobiel online 

• Vooral jongeren gebruiken mobiele apparaten 

• Online per mobieltje het meest populair 

• Vooral voor communicatie, nieuws en ontspanning  
 

In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers. Dat is 96 procent 
van alle 12- tot 75-jarigen. Zes op de tien internetters hebben in de drie 
maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik gemaakt van mobiele 
apparatuur om te internetten. Dit aandeel is sinds 2007 verdrievoudigd. In 
2011 ging de helft van de internetgebruikers mobiel online. 

Het gebruik van mobiel internet is vooral onder jongeren van 12 tot 25 jaar 
sterk toegenomen. In 2012 gaat 86 procent van deze leeftijdsgroep regelmatig 
mobiel online, tegen 21 procent in 2007. Ook in andere leeftijdsgroepen is het 
mobiele internetgebruik in de afgelopen jaren fors toegenomen. Onder 64- tot 
75-jarige internetters is het gebruik van mobiele apparatuur met 21 procent 
het laagst. 

Populair onder mobiele internetters zijn vooral de kleinere handzame 
apparaten zoals de mobiele telefoon, die door bijna de helft (47 procent) van 
de mobiele internetters gebruikt wordt. Twee derde van hen geeft zelfs aan dit 
(bijna) dagelijks te doen. Daarnaast worden ook de laptop (34 procent) en de 
tablet computer (19 procent) regelmatig gebruikt om op mobiele wijze online te 
gaan. 

Mobiele internetters die gebruik maken van de kleinere apparaten, zoals de 
smartphone, doen dit vooral voor het onderhouden van hun contacten. Bijna 
drie kwart van hen e-mailt en ruim twee derde neemt deel aan sociale 
netwerken zoals Hyves, Facebook en Twitter. Ook het lezen van nieuws en 
kranten (62 procent) en ontspanning - het spelen van spelletjes en luisteren 
naar muziek - (58 procent) zijn favoriete bezigheden. 

Vier op de tien internetters gebruiken geen mobiele apparatuur. Bijna drie 
kwart van hen (73 procent) geeft aan internet buiten huis of werk niet nodig te 
hebben. Hoge kosten wordt in 16 procent van de gevallen genoemd als reden 
om niet mobiel online te gaan. 
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Mobiel internetgebruik1 naar leeftijd, 2007 en 2012 
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Bron: CBS  

1) Gebruik van mobiele apparatuur niet thuis of op het werk 

2) Personen met internetgebruik in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek 

Technische toelichting 
Algemeen 

Vanaf 2005 is een Europese verordening van kracht op het terrein van 
onderzoek naar de informatiemaatschappij. Deze verordening stelt 
gegevensverstrekking over het ICT-gebruik bij huishoudens en personen 
verplicht en geeft tevens aan over welke onderwerpen informatie in EU-
verband verzameld wordt. Het CBS verzamelt deze gegevens aan de hand 
van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen. Dit onderzoek 
wordt jaarlijks telefonisch uitgevoerd met behulp van CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing), waarbij in de maanden april en mei 
ongeveer 5 duizend personen van 12- tot 75 jaar zijn ondervraagd. Personen 
in tehuizen en instellingen zijn niet in het onderzoek opgenomen. 

Uitkomsten 

De gegevens in dit persbericht hebben betrekking op personen van 12 tot 75 
jaar. Het onderzoek ICT gebruik van huishoudens en personen is een 
steekproefonderzoek, waardoor er sprake is van marges rondom de 
uitkomsten. 

Publicatie van de uitkomsten 

Meer gedetailleerde gegevens over het ICT-gebruik van huishoudens en 
personen zijn te vinden op StatLine, de elektronische databank van het CBS. 
Daarnaast worden uitkomsten van dit onderzoek regelmatig opgenomen in de 
jaarlijkse publicatie ‘ICT, kennis en economie’ (voorheen De digitale 
economie). 
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Tabel 1 Gebruik van mobiele apparatuur voor internet, 2007-2012 1,3) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
%

Totaal gebruik van mobiele apparatuur 2) 20 26 30 36 50 60
Laptop, notebook of netbook 13 19 19 20 21 34
Tablet computer      19
Mobiele telefoon (Smartphone)  8 10 15 21 43 47
Palmtop, MP3, e-reader, spelcomputer 3 3 4 4 3 8
1) Personen van 12 tot 75 jaar met internetgebruik in de afgelopen 3 maanden; meer dan 
een antwoord mogelijk. 
2) Gebruik mobiele apparatuur voor internet niet thuis of op het werk. 
Meer dan één antwoord mogelijk.    
3) Vraagstelling in 2012 gewijzigd.       
Bron: CBS  

Tabel 2 Frequentie en activiteiten mobiel internetgebruik naar soort apparatuur, 2012 1) 

Laptop of netbook/ 
notebook en tablet 
computer 

Mobiele telefoon, 
PDA, MP3, E-reader 
Spelcomputer 

%
Frequentie  

Elke dag of bijna elke dag 28 67 
Minstens één keer per week 24 18 
Minder dan één keer per week 49 15 
 
Activiteiten 2) 

E-mails versturen/ontvangen . 74 
Online nieuws, kranten, tijdschriften lezen . 62 
Online boeken lezen/downloaden . 7 
Spelletjes, video-/muziek afspelen of downloaden . 58 
Gebruikmaken van podcast diensten . 13 
Deelname sociale netwerken (facebook, hyves etc) . 68 
1) Personen van 12 tot 75 jaar met gebruik mobiele apparatuur voor internet in de 3 maanden 
voorafgaand aan het onderzoek. 
2) Meer dan één antwoord mogelijk. 
Bron: CBS 

Tabel 3  Reden geen gebruik van mobiele apparatuur voor internet, 2012 1,2) 
Redenen van geen gebruik %

Geen internet nodig voor werk of thuis 73
Weet niet hoe dit werkt 11
Ongemak internetten via klein scherm en toetsenbord 7 
Hoge kosten 16
Geen breedbandverbinding of trage verbinding 2 
Veiligheidsredenen 4 
1) Personen van 12 tot 75 jaar met géén gebruik mobiele apparatuur voor internet

in de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek.  
2) Meer dan één antwoord mogelijk.  
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