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INLEIDING 

In de marktplaats is sprake van een zogenaamde information asymmetry, waarbij er een 

ongelijke verhouding van macht is tussen de consument en producent. Hierbij gaat het om 

informatie zoals (bijkomende) kosten, het kopersrisico, de kwaliteit van het product en de 

koopgewoonten van de consument. De meeste informatie hierbij is in handen van de 

producent, of de verkoper. Door dit gebrek aan informatie bij de koper, zal deze meer 

moeite moeten doen om uit te zoeken of een koop een goede koop is. Door het gebrek aan 

informatie bij de verkoper over de koper, kunnen zij minder goed hun producten of 

bijvoorbeeld hun reclames afstemmen op potentiële klanten.  

Met de komst van het World Wide Web in de jaren ’90 van de vorige eeuw, kwam de belofte 

dat deze information asymmetry opgeheven zou kunnen worden. Consumenten kunnen 

makkelijker via internet op zoek gaan naar informatie over verkopers en hun producten. 

Kopers en verkopers, leveranciers en makers, ze kunnen allemaal makkelijk online informatie 

uitwisselen. In theorie zou een information transparency ontstaan (Savvides, 2006, 9-10).  

Het internet speelt dan ook een steeds grotere rol in de Nederlandse online en offline 

marktplaats. Uit onderzoek blijkt dat internet het belangrijkste oriëntatiekanaal is bij de 

aanschaf van producten en diensten. Bij 41 procent van alle aankopen is eerst op internet 

gezocht naar informatie.1 Dit komt doordat via het internet makkelijk informatie te vinden is 

over de prijs en het product. Verder blijkt dat informatie gevonden op het internet net zo 

doorslaggevend is voor een aankoop als de informatie in een winkel. Consumenten gaan 

vooral naar de winkel om het product zelf te bekijken, en te zien of het aan de voorwaarden 

voldoet. Toch vindt het grootste deel van de aankopen plaats op een fysieke winkelvloer. 

Slechts 23 procent van de aankopen vond plaats via het internet. Vooral zogenaamde 

prijsvergelijkingsites worden vaak geraadpleegd.2 In 2009 en 2010 kocht meer dan een derde 

van de Nederlandse consumenten een product via een vergelijkingsite, zonder dat ze verder 

zochten op het internet of in een winkel. Vooral voor complexe artikelen zoals 

consumentenelektronica wordt een vergelijkingsite bezocht, in 2010 bij 50 procent van de 

aankopen. Verder werd bij 20 procent van de aankopen de websites van merken en 

fabrikanten geraadpleegd.  

Het is niet vreemd dat het internet vaak geraadpleegd wordt voor informatie over 

producten. Op internet kan men gemakkelijker prijsverschillen tussen winkels zien, zoals 

                                                           
1
 Blijkt uit de Multichannel Monitor 2010. Onderzocht door onderzoeksbureau Blauw Research, in opdracht van 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Thuiswinkel.org. 
2
 ANP (2009) “Vergelijkingssites steeds machtiger”. Nu.nl. Laatst geraadpleegd: 25 oktober 2010. 

http://www.nu.nl/internet/2046004/vergelijkingssites-steeds-machtiger.html  

Twinkle (2010) “Online neemt steeds grotere hap uit retailomzet”. Twinklemagazine.nl. Laatst geraadpleegd: 

25 oktober 2010. 

http://twinklemagazine.nl/nieuws/2010/06/online-neemt-steeds-grotere-hap-uit-retailomzet/index.xml  

http://www.nu.nl/internet/2046004/vergelijkingssites-steeds-machtiger.html
http://twinklemagazine.nl/nieuws/2010/06/online-neemt-steeds-grotere-hap-uit-retailomzet/index.xml
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tussen offline winkels en online winkels. Dit kan via prijsvergelijkingsites. Op deze sites 

worden recensies van producten en winkels weergegeven, waardoor de koper meer 

informatie krijgt over de kwaliteit van een product. Er zijn vele soorten recensie- en 

prijsvergelijkingsites, zoals Cheaptickets.nl voor vliegtickets, Wugly.nl voor winkels, 

Tweakers.net voor consumentenelektronica, en bijvoorbeeld Kieskeurig.nl voor allerlei 

consumentenproducten in het algemeen. Er komt steeds meer informatie beschikbaar voor 

de consument, informatie waarvoor zij voor de komst van het internet veel meer moeite 

moesten doen om die te verkrijgen, iets wat vanzelfsprekend werkte in het voordeel van de 

verkopers. De consument kwam er bijvoorbeeld niet zo snel achter dat de ene verkoper een 

veel hogere prijs vroeg voor een bepaald product dan een andere verkoper, zeker niet 

wanneer deze verkopers niet bij elkaar in de buurt zaten. 

De vraag is echter of het WWW de information asymmetry wel zomaar op kan heffen, is het 

namelijk wel echt mogelijk dat alle informatie transparant wordt? Op welke manier gebeurt 

dit dan en is deze informatie wel te vertrouwen? Verder is het de vraag of het door de 

aanwezigheid van grote hoeveelheden informatie online mogelijk is om zonder bepaalde 

skills alle gewenste informatie te vinden. Oftewel: In hoeverre wordt de information 

asymmetry opgeheven door nieuwe media als het WWW en mobiele applicaties? 

Vanuit de economie is al veel geschreven over information asymmetry en het internet. Deze 

theorieën gaan echter veelal over de gevolgen van de opheffing van de asymmetrie op 

bedrijven, dus hoe de economie hierdoor verandert. Ik vind het ook zeer belangrijk dat 

gekeken wordt naar de manier waarop dit gebeurt en de gevolgen voor de consument, 

waarbij het belangrijk is om te kijken naar de mediawetenschappelijke kant van het 

fenomeen. Door eerst te kijken welke media ervoor zorgen dat de information asymmetry 

opgeheven wordt, wordt duidelijk wat de gevolgen voor de consumenten zijn. Dit gebeurt 

namelijk niet alleen via het WWW, maar ook expliciet bij offline winkels door mobiele 

applicaties en via klantenkaarten, waardoor bedrijven specifiek op de consument gerichte 

reclame kunnen versturen. Dit onderzoek is dan ook gericht op de consument, om hen een 

beter beeld te geven van de mogelijkheden van de opheffing van information asymmetry.  

In mijn paper ga ik allereerst kijken naar wat er geschreven is over het fenomeen 

information asymmetry, waarbij ik laat zien welke ontwikkeling het begrip heeft 

doorgemaakt. Vervolgens wordt onderzocht wat voor theorieën er al zijn over information 

asymmetry in combinatie met het internet. Daarna wil ik de informatie asymmetry meer 

vanuit een mediawetenschappelijk perspectief bekijken, waarbij onder andere gekeken 

wordt naar de rol van het actieve publiek.  

In het tweede hoofdstuk worden door middel van case studies twee websites en drie 

mobiele applicaties geanalyseerd, waar theoretisch gezien de information asymmetry 

opgeheven kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de prijsvergelijkingsite Kieskeurig.nl, een 

aantal barcode scanners voor de mobiele telefoon en de digitale marktplaats eBay. Wat voor 
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mogelijkheden deze media bieden is namelijk belangrijk om aan te tonen in hoeverre ze 

kunnen zorgen voor het opheffen van de information asymmetry. 

In het derde hoofdstuk wordt allereerst aan de hand van de case studies uit hoofdstuk 2 een 

aantal kanttekeningen geplaatst bij de theorie dat het WWW en mobiele applicaties 

information asymmetry zouden kunnen opheffen, waarbij wordt bepaald of de definitie van 

information asymmetry veranderd is. Daarnaast wordt gekeken naar het begrip 

mediawijsheid, dat mogelijk kan bijdragen aan de vermindering van de information 

asymmetry. Hierbij wordt ook gekeken wat de gevolgen hiervan zijn. Het onderzoek zal 

afgesloten worden met een samenvattende conclusie, waarbij een antwoord wordt gegeven 

op de onderzoeksvraag.  
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Hoofdstuk 1 INFORMATION ASYMMETRY  

In de theorie van efficiënte markten wordt de prijs vastgesteld door het gegeven van vraag 

en aanbod en is iedereen gelijk, dus heeft iedereen toegang tot gelijke informatie. Deze 

markten zijn van zichzelf goed en efficiënt, op een aantal kleine gebreken na, zoals wanneer 

monopolies dreigen te ontstaan, in welk geval de overheid ingrijpt met regelgeving (Stiglitz, 

2002). In de jaren ’70 werd echter bewezen dat markten geen perfecte, efficiënte markten 

kunnen zijn met perfecte informatie. In werkelijkheid hebben alle marktpartijen nooit 

dezelfde informatie, waardoor een markt ook niet efficiënt kan werken. Er is sprake van 

imperfect information, een asymmetrie in de informatie, de zogenaamde information 

asymmetry. Information asymmetry komt voor wanneer één partij meer of andere 

informatie heeft dan de ander. Hierbij gaat het om informatie zoals (bijkomende) kosten, het 

kopersrisico, de kwaliteit van het product en de koopgewoonten van de consument. De 

meeste informatie hierbij is in handen van de producent, of de verkoper. In paragraaf 1.1 zal 

dit begrip verder uitgelegd worden vanuit de economie. 

Nieuwe media zouden er echter voor kunnen zorgen dat informatie transparanter wordt. 

Door het WWW hebben consumenten toegang tot meer informatie over producten en 

winkeliers, en kunnen ze die informatie met elkaar delen. Deze theorie wordt besproken in 

paragraaf 1.2. Op welke manier consumenten informatie met elkaar delen wordt besproken 

in paragraaf 1.3. 

1.1 Information asymmetry: Opkomst van de theorie 

Drie Amerikaanse economen zijn bekend geworden met hun theorie over asymmetric 

information in markten, namelijk George A. Akerlof, Michael Spence en Joseph E. Stiglitz. Zij 

ontvingen hiervoor in 2001 de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie ter 

nagedachtenis aan Alfred Nobel, in de volksmond vaak de Nobelprijs voor de Economie 

genoemd. In zijn paper “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism” (1970) legt George Akerlof uit wat asymmetric information is en wat de 

gevolgen zijn. Akerlof noemt hierbij als voorbeeld kwaliteit, en legt uit wat de gevolgen zijn 

wanneer kopers niet dezelfde informatie hebben over de kwaliteit van een product als de 

verkoper. Dit doet hij aan de hand van de automarkt (489). In een versimpeld model van de 

werkelijkheid zijn er vier soorten auto’s: nieuwe, gebruikte, goede en slechte. Deze laatste 

categorie wordt ook wel lemons genoemd. Nieuwe auto’s kunnen goed zijn of lemons, en 

hetzelfde geldt voor gebruikte auto’s. Wanneer een koper een nieuwe auto koopt, weet hij 

niet of hij een goede auto of een lemon koopt, de verkoper weet dit wel. Er is dus een 

asymmetrie in informatie. Nadat de koper de auto een tijdje heeft, weet hij wel of het een 

goede auto is of niet. De koper kan zijn auto nu weer verkopen, maar zal daar, ook al is de 

auto nog maar net gekocht, minder geld voor krijgen dan dat hij ervoor betaald heeft. De 

nieuwe koper weet namelijk niet of hij een goede auto of een lemon koopt, de kans op één 

van beide auto’s is even groot, dus wordt de auto gezien als van gemiddelde kwaliteit. 
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Hierdoor zal de verkoper van een goede tweedehands auto dus altijd minder krijgen voor 

zijn auto dan dat hij waard is, en zal hem daardoor waarschijnlijk niet verkopen. Als hij hem 

wel verkoopt houdt hij namelijk de gemiddelde kwaliteit van de tweedehands automarkt 

hoog, en alleen de verkoper van de lemon profiteert daarvan. De lemons duwen de goede 

auto’s de markt uit. Asymmetric information, dus de verborgen informatie over, in dit geval, 

de kwaliteit, maakt van de markt een adverse selection waarbij alleen producten van lage 

kwaliteit overblijven. 

Dit toont aan dat het belangrijk is dat niet alleen de verkoper, maar ook de koper enige, 

betrouwbare, informatie nodig heeft. Er moet een zekere mate van transparantie zijn. 

Wanneer de koper meer zekerheid heeft over de kwaliteit van een product, zal hij namelijk 

bereid zijn om meer te betalen voor dat product. Aangezien er ook altijd nog consumenten 

zijn die zich niet verdiepen in het koopproces, zal ook de lemon in de markt blijven. Echter 

door de goed geïnformeerde kopers kunnen ook verkopers van kwalitatief goede producten 

op de markt blijven. Als manier om toch meer zekerheid te geven over de kwaliteit van het 

product, vanaf de kant van de verkoper, noemt Akerlof het geven van garanties (499). Een 

andere is het principe van merknamen (idem). Merknamen geven vaak aan dat de kwaliteit 

van een product hoog is. Nog een andere is het toekennen van vergunningen aan verkopers, 

net zoals bij dokters en advocaten (500). Bij deze oplossingen gebruiken winkeliers 

zogenaamde signals, een term van Michael Spence (1973) die hieronder zal worden 

uitgelegd. 

Akerlof analyseert verder minderheidsgroepen op de banenmarkt, waarbij werkgevers 

mensen uit bepaalde minderheidsgroepen weigeren aan te nemen (494). Hierbij wordt 

bijvoorbeeld het ras gezien als een statistisch gegeven over de sociale achtergrond, opleiding 

en werkervaring van die persoon, terwijl de werkgever niet alleen op grond van ras kan 

weten hoe goed iemand zijn werk kan doen. Er is een information asymmetry. De werkgever 

beschikt over minder informatie over de kwaliteit van de werknemer dan de werknemer zelf, 

en moet moeite doen om achter deze informatie te komen. Dit kan door middel van 

signaling3 en screening4, methodes waarover respectievelijk Michael Spence en Joseph 

Stiglitz hebben geschreven. Zij hebben deze theorie onder andere uitgelegd aan de hand van 

de banenmarkt, waarbij door middel van deze methodes de kwaliteit van een ‘product’, in 

dit geval een werknemer, kan worden achterhaald. Hierdoor kan de theorie ook toegepast 

worden op de handelsmarktplaats.  

Michael Spence behandelt in zijn artikel “Job Market Signaling” (1973) de theorie van 

signaling, oftewel seinen. Elke sollicitant op de banenmarkt bezit bepaalde persoonlijke data 

                                                           
3
 Signaling: Voor dit onderzoek is dit de praktijk waarbij een verkoper of fabrikant geloofwaardige informatie 

over zichzelf en zijn product seint naar de consument. 
4
 Screening: De consument gaat zelf actief op zoek naar informatie over de kwaliteit van een verkoper of 

product. 
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in de vorm van karakteristieken en kenmerken. Spence maakt hierbij een onderscheid tussen 

kenmerken waar de sollicitant niks aan kan veranderen en waar hij wel wat aan kan 

veranderen. Zo kan hij niks veranderen aan bijvoorbeeld ras, leeftijd en geslacht. Deze 

kenmerken noemt Spence indices (357). Een toekomstige werkgever kan dit soort 

persoonlijke data vaak makkelijk verkrijgen. De kenmerken waar een sollicitant wel wat aan 

kan veranderen, noemt hij signals (idem). Hieronder valt bijvoorbeeld opleiding, waar wel 

wat aan veranderd kan worden. De hoogte van een opleiding is belangrijk bij het aannemen 

van werknemers, maar ook bij het vaststellen van het salaris. Een sollicitant kan door geld en 

tijd te investeren in zijn opleiding, zijn opleidingsniveau verhogen. Deze kosten worden 

signaling costs genoemd (358). Het feit dat de sollicitant een bepaald diploma heeft gehaald, 

geeft aan hoe goed hij kan leren. De sollicitant zal investeren in een opleiding als het genoeg 

oplevert, zoals in dit geval een hoger salaris. Hij zal hierbij proberen om het verschil tussen 

salaris en signaling costs zo groot mogelijk te maken.  

Doordat een werkgever iemand aanneemt en observeert en daarbij leert wat die persoon 

met een bepaalde opleiding waard is, is er sprake van een informational feedback (359). De 

werkgever krijgt steeds meer informatie over die bepaalde werknemer, maar gebruikt die 

informatie ook bij het aannemen van andere personen. Hij weet wat een bepaalde opleiding 

waard is, en baseert de nieuwe salarisindicatie op deze informatie voor eventuele volgende 

sollicitanten. De nieuwe sollicitanten zullen dus waarschijnlijk een ander salaris krijgen dan 

de vorige aangenomen werknemers, omdat de werkgever nu meer en betere informatie 

heeft om dat salaris op te baseren. 

Deze theorie van Spence kan ook toegepast worden op de handelsmarkt. Zo zou men een 

nieuw product of nieuwe winkel kunnen vergelijken met de sollicitant. De consument weet 

hierbij niet of het product een goede kwaliteit heeft, en of de winkel goede spullen 

verkoopt. Hier is sprake van een information asymmetry, zoals ook bij de kwaliteit van auto’s 

in het artikel van Akerlof (1970). De fabrikant en de winkelier kunnen tijd en geld besteden, 

oftewel signaling costs maken, om de kwaliteit, oftewel de signal, zo hoog mogelijk te 

maken. Dit kan bijvoorbeeld door reclame te maken, merknamen te gebruiken of garanties 

te geven, zoals door een ‘Ik Kies Bewust’-logo op een product te plaatsen, wat aangeeft dat 

een onafhankelijke organisatie dat product goedkeurt. Wanneer de consument het product 

of de winkel uitgeprobeerd heeft en de kwaliteit kan vaststellen, zullen ze daarna bereid zijn 

om het vaker te gebruiken, maar ook om een hoge prijs te betalen.  

Om erachter te komen wat de kwaliteit van een bepaald product (of persoon) is, moeten die 

kwaliteiten geïdentificeerd worden. Dit proces heet screening, en is door Joseph Stiglitz 

onder andere beschreven in zijn paper “The Theory of Screening, Education, and the 

Distribution of Income” (1975), net zoals door Michael Spence, aan de hand van de 

banenmarkt. Wanneer een werkgever geen informatie heeft over zijn werknemers, zijn in 

principe, voor hem, alle werknemers gelijk en dus gemiddeld. Wanneer een werknemer een 
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talent heeft waardoor hij hoger ingeschat zou moeten worden, is dit voor hem een 

negatieve situatie (284-285). Dit komt overeen met de theorie van Akerlof (1970) over de 

automarkt. Alle auto’s worden gemiddeld ingeschat, wat positief is voor de lemons, maar 

negatief voor de auto’s van goede kwaliteit. Het is daarom voor sommige werknemers 

interessant als er een zogenaamd screening proces plaatsvindt. Hier zijn bepaalde kosten 

aan verbonden, en net zoals bij de signaling costs is het belangrijk om te kijken of het wel 

lucratief is om aan screening te doen. Wanneer het salaris van de gescreende persoon meer 

omhoog gaat dan dat de screening kost, is het pas verstandig om te screenen. Voor minder 

dan gemiddelde werknemers is het dus niet gunstig wanneer er screening plaats vindt (285).  

Aangezien screening op hetzelfde neerkomt als signaling, alleen gebeurt screening vanuit de 

werkgever en signaling vanuit de werknemer, kan screening op dezelfde manier toegepast 

worden op de handelsmarkt. Wanneer consumenten actief gaan zoeken naar bijvoorbeeld 

de beste koop, doen zij aan screening. Dit kan bijvoorbeeld door allerlei winkels af te lopen 

of reclamebladen te bestuderen. Sinds de komst van het WWW is de zoektocht naar meer 

informatie een stuk makkelijker geworden, zoals hieronder zal worden uitgelegd.  

1.2 Information asymmetry en het WWW 

Met de opkomst van het World Wide Web, en nog meer in de tijd van het Web 2.0, kwam de 

belofte dat deze information asymmetry opgeheven zou kunnen worden. De opkomst van 

het WWW, rond 1995, werd door het bedrijfsleven meteen gebruikt voor commerce. In de 

beginjaren van het WWW zorgden de ondoorzichtige en, door afbeeldingen, zware 

interfaces ervoor dat de informatie vaak vooral van de bedrijven naar consumenten ging, en 

dat de consumenten dit alleen konden lezen (Rushkoff, 2009, 177). Het Web 2.0 gaf meer 

ruimte aan consumenten om ook actief op het web te zijn. De term Web 2.0 van O’Reilly 

(2005) omvat het gegeven dat het internet tegenwoordig vaak gebruikt wordt door mensen 

om online samen te werken en te participeren. Het web is daardoor socialer geworden. In 

paragraaf 1.3 wordt hier verder op ingegaan.  

Consumenten kunnen tegenwoordig makkelijker via internet op zoek gaan naar informatie 

over verkopers en hun producten. Kopers en verkopers, leveranciers en makers; ze kunnen 

allemaal makkelijk informatie uitwisselen via internet. Het gaat om informatie over de 

kooprisico’s, prijzen, koopgewoonten van consumenten, productkwaliteit en 

productkenmerken (Savvides, 2006, 9). De econoom Savvas Savvides brengt in zijn artikel 

“The E-conomics of Information: Is the Internet the Great Information Equalizer?” in kaart 

wat verschillende mensen beweren over de rol van het internet in het opheffen van de 

information asymmetry. Zo zou er een perfecte, efficiënte markt ontstaan met sterke 

prijscompetitie en lage zoekkosten, of zelfs met information transparency, zo wordt 

beweerd (9-10). Websites kunnen signals gebruiken om aan te tonen dat zij kwalitatief 

goede producten verkopen. Zo is er het waarborglogo voor webwinkels, en zijn er 

webwinkels, zoals Bol.com en Amazon, die merknamen op zich zijn geworden. Zoals Akerlof 
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(1970) zei, worden bekende merknamen vaak geassocieerd met kwalitatief goede 

producten. Bepaalde garanties, zoals kosteloos terugsturen van defecte producten, worden 

ook op websites vermeld. Ook kunnen websites zorgen voor een continue klantenservice, 

door middel van geautomatiseerde processen (Savvides, 2006, 14).  

Verder wordt er vaak gebruik gemaakt van andere partijen die objectieve informatie over 

producten of winkels kunnen geven (idem). In Nederland zijn dit bijvoorbeeld de 

Consumentenbond, maar ook een televisieprogramma zoals Kassa of Radar, of een website 

als Tweakers.net. Op de websites van die laatste drie wordt consumenten de ruimte 

gegeven om producten of winkels te beoordelen en recenseren. Ook kunnen consumenten 

op de fora van Radar en Kassa elkaar vragen stellen of tips geven over consumentenzaken, 

en op die manier wordt ook weer, vaak nuttige, informatie openbaar gemaakt. Een ander 

voorbeeld van een derde partij die voor meer klanten kunnen zorgen, zijn intermediaire 

websites zoals sites met recensies en prijsvergelijkingen zoals Kieskeurig.nl en, in het 

verlengde daarvan, mobiele applicaties die door middel van barcodescanners prijzen 

vergelijken. Kieskeurig.nl en de barcodescanners zullen in hoofdstuk 2 geanalyseerd worden. 

Bij dit soort toepassingen kunnen consumenten over de sterke en zwakke punten van een 

product of winkelier schrijven, waardoor andere consumenten makkelijker een product of 

winkel kunnen uitkiezen. Via deze intermediaire sites kan een consument direct naar de 

website van een winkelier doorklikken en zo het keuzeproces afronden. Ook zijn er 

intermediaire sites als Booking.com of Weekendjeweg.nl, waar hotels en vakantiehuizen van 

verschillende aanbieders aangeboden worden. Hier kunnen consumenten ook aangeven hoe 

zij de accommodaties hebben bevonden. Dit soort websites bieden vaak accommodaties 

goedkoper aan dan wanneer de consument direct bij de aanbieder van de accommodatie 

boekt. De goedgeïnformeerde consument zal dus vaak via zo’n intermediaire site zijn 

vakantie boeken, terwijl de aanbieder ook nog makkelijk hogere prijzen kan vragen aan 

minder goed geïnformeerde consumenten via zijn eigen website.   

Ook in marketingboeken is terug te zien dat het internet wordt gezien als zeer positief voor 

de handelsmarkt en dan voornamelijk voor de consument. Kenneth Laudon, Professor of 

Information Systems aan de New York University, schreef samen met Carol Guercio Traver 

het boek E-Commerce 2010 (2010). Deze auteurs beweren: “Information becomes plentiful, 

cheap and accurate” (1-11). Zij laten zien hoe de markten voor de komst van het internet 

werkten: 

Consumers were trapped by geographical and social boundaries, unable to 

search widely for the best price and quality. Information about prices, costs 

and fees could be hidden from the consumer, creating profitable “information 

asymmetries” for the selling firm.  

(1-10) 
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Zij beweren dat door de komst van het internet de information asymmetry afneemt bij 

zowel consumenten als verkopers: 

Preventing consumers from learning about costs, price discrimination 

strategies, and profits from sales becomes more difficult with e-commerce, 

and the entire Marketplace potentially becomes highly price competitive.  

(1-10)  

Aan de andere kant, zo schrijven Laudon en Traver, zorgt het internet er ook voor dat 

winkeliers meer over de consument te weten komen. Deze informatie kan zorgen voor 

nieuwe information asymmetries, waarbij ze de markt kunnen onderverdelen in subgroepen 

waarbij bij elke groep verschillende prijzen worden gevraagd. Ook krijgen winkeliers meer 

over elkaar te weten, waardoor niet alleen een sterkere prijscompetitie kan ontstaan, maar 

waardoor winkeliers ook kunnen samenspannen en zo samen de prijzen omhoog kunnen 

drijven.  

Uit het feit dat er regelgeving is ontwikkeld, bedoeld om consumenten online te 

beschermen, blijkt ook dat het WWW niet alleen maar positief is voor consumenten, anders 

had de overheid niet hoeven ingrijpen. De jurist Cristina Coteanu schrijft in haar proefschrift 

over cyber consumer law over online information asymmetry (2005). Zo is bepaald dat 

handelaren, oftewel winkeliers, voor informatie moeten zorgen waardoor consumenten 

goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. Zo moeten zij hun geografische adres opgeven, 

telefoonnummer en e-mailadres en duidelijke prijzen, inclusief alle belastingen. Ook moeten 

de kenmerken van de producten, bezorgkosten, manier van betalen, het bestaan van een 

recht om te annuleren en de periode waarvoor een bepaalde prijs geldt duidelijk worden 

aangegeven. Deze informatie moet duidelijk, begrijpelijk en makkelijk te vinden zijn. Ook 

moet de informatie gegeven worden voordat de transactie plaats vindt. Wat vaak voorkomt 

is dat winkeliers wel informatie tonen, maar het moeilijk vindbaar maken. Zij zetten 

bijvoorbeeld bijkomende kosten, zoals transactiekosten of bezorgkosten, niet in de buurt 

van het product. Er is geen verdere regelgeving die winkeliers verplicht om informatie te 

geven over bepaalde risico’s of beperkingen van een product. Volgens Coteanu zou zo’n 

regelgeving ervoor zorgen dat er een vertrouwen wordt opgebouwd, vooral omdat 

consumenten de goederen niet zelf kunnen inspecteren zoals in een offline winkel.  

In tegenstelling tot de econoom Savvides (2006), noemt Coteanu als soort informatie dat 

ongelijk verdeeld is niet bijvoorbeeld de prijs van een product of de kwaliteit, maar juist dat 

de consument teveel informatie krijgt, waardoor het onoverzichtelijk wordt. De consument 

weet niet welke producten er allemaal zijn die hij nodig kan hebben, hij snapt bepaalde 

terminologie niet of weet niet hoe hij aan vergelijkende informatie over producten kan 

komen. Hier helpt het internet dus juist niet bij, maar lijkt de asymmetrie alleen maar groter 

te maken. Het gaat daarom online bij information asymmetry over de kwaliteit van de 

informatie. Dit zorgt er ook voor dat, net als voor de komst van het internet, er goed 
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geïnformeerde consumenten zullen zijn, die weten hoe ze goed kunnen zoeken online, en 

niet geïnformeerde consumenten. Winkeliers gaan hier ook vanuit; sommige winkeliers 

zullen lage prijzen rekenen voor hun producten om zo de goed geïnformeerde consumenten 

aan te trekken, terwijl andere winkeliers hogere prijzen rekenen voor de niet geïnformeerde 

consumenten. Het is daarom van belang dat er regelgeving is om de consument te 

beschermen, zowel online als offline (Coteanu, 2005, 185). 

1.3 Information asymmetry online en de rol van het actieve publiek 

Om te onderzoeken in hoeverre het WWW de information asymmetry tussen consument en 

winkelier kan opheffen, wordt in dit onderzoek gekeken hoe bepaalde websites en mobiele 

applicaties er voor zorgen dat er information transparency is. Dit kan door kritisch te kijken 

naar een aantal van de, in Nederland, bekendste internettoepassingen die theoretisch 

gezien kunnen zorgen voor information transparency tussen consument en winkelier. Zo 

zorgen bepaalde websites ervoor dat mensen meer informatie krijgen, zoals 

prijsvergelijkingsites, maar zijn er ook applicaties voor smartphones die van het internet 

gebruik maken en direct informatie over een product geven. Deze toepassingen hebben zeer 

verschillende mediumspecifieke eigenschappen. De economie spreekt vooral over het 

internet als geheel, of noemt wel prijsvergelijkingsites waar informatie transparant wordt 

gemaakt, maar gaat verder niet in op hoe die dan precies werken, hoe deze media 

information asymmetry opheffen. Zelfs tussen websites is er een groot, mediumspecifiek, 

verschil. Zo zijn websites als Vliegtickets.nl, Kieskeurig.nl en Booking.com websites met 

compleet verschillende werkingen, maar in economische theorieën worden websites vooral 

in het algemeen genoemd, allemaal met als doel het opheffen van information asymmetry. 

Deze functie is de enige belangrijke voor de economie, maar juist door de verschillende 

toepassingen te analyseren krijgt men een beter beeld op welke manier information 

asymmetry wordt opgeheven, en in hoeverre dat ook echt gebeurt. Dit zal dan ook gebeuren 

in hoofdstuk 2 aan de hand van drie case studies, namelijk de prijsvergelijkingsite 

Kieskeurig.nl, drie verschillende barcodescanners op de smartphone, en digitale marktplaats 

eBay. Wanneer blijkt dat er nog steeds sprake is van information asymmetry is het belangrijk 

om te kijken welke elementen hiervoor zorgen.  

In de mediawetenschap wordt gekeken naar de zogenaamde mediateksten om begrip te 

krijgen van de kruising tussen communicatie technologieën en de betekenis die men eraan 

koppelt (Real, 1996, xiii). Door kritisch te kijken naar de mediateksten wordt onderzocht wat 

voor invloed die media kunnen hebben op bepaalde personen. Bij de drie case studies wordt 

kritisch naar mediateksten gekeken, oftewel de inhoud en werking van het medium. 

Oftewel, er wordt kritisch naar de twee websites en de drie mobiele applicaties gekeken, 

waarbij wordt onderzocht welke aspecten van dat medium zorgen voor information 

transparency, of op zijn minst een vermindering van de information asymmetry. Zo wordt 

gekeken naar de interface en naar de bronnen en betrouwbaarheid van de informatie.  



13 

 

Bij deze benadering is het actieve publiek belangrijk. In veel gevallen, zoals ook in de case 

studies zal blijken, zorgen gebruikers voor een groot deel van de inhoud van de 

mediateksten en dus voor het overdragen van informatie. Het publiek moet gezien worden 

als een actief publiek, waarbij elk individu informatie kan toedragen. Door de komst van het 

internet, en met name het WWW, kan iedereen gemakkelijk informatie publiceren. Voor die 

tijd was het zeer prijzig om informatie te publiceren. Om die reden werd informatie eerst 

gefilterd door professionals waardoor gepubliceerde informatie redelijk betrouwbaar was. 

De identiteit en reputatie van de auteurs konden als signal dienen voor de betrouwbaarheid 

van de informatie. Tegenwoordig kan er gemakkelijk anoniem gepubliceerd worden en kan 

de informatie incompleet, onnauwkeurig en onder valse voorwendselen gecreëerd worden. 

De betrouwbaarheid van informatie is moeilijk vast te stellen (Metzger, 2007; Flanagin en 

Metzger, 2008). Bij de drie case studies van hoofdstuk 2 zal onderzocht worden hoe 

gebruikers de betrouwbaarheid van de gegeven informatie kunnen vaststellen.  

Een cruciaal aspect in de theorie over information asymmetry is informatie over kwaliteit. 

Akerlof legde uit dat onzekerheid over kwaliteit zelfs kan zorgen voor een adverse selection 

(1970). Eén van de manieren waarop informatie over kwaliteit van producten of winkeliers 

via online en mobiele applicaties transparant kan worden, is door middel van beoordelingen 

en reviews door consumenten. Wanneer consumenten informatie uit eigen ervaringen met 

elkaar delen kan een deel van de information asymmetry opgeheven worden. Er is veel 

geschreven over samenwerken op internet en het delen van informatie. Bekende ideeën 

hierover zijn de participatietheorie van mediawetenschapper Henry Jenkins (2008), collective 

intelligence van de Franse mediawetenschapper en filosoof Pierre Lévy (1999), en wisdom of 

the crowds van journalist Surowiecki (2005). Alhoewel Surowiecki niet vanuit de 

mediawetenschap schrijft, zal duidelijk worden dat het internet een grote rol speelt in het 

faciliteren van zijn theorie.  

Wanneer mensen actief participeren kunnen er volgens de mediawetenschapper Henry 

Jenkins knowledge communities ontstaan, oftewel kennis communities, een term die Jenkins 

ontleent van Pierre Lévy: “Knowledge communities form around mutual intellectual 

interests; their members work together to forge new knowledge” (2008, 20). Online plekken 

waar consumenten samenkomen om hun kennis over consumentenzaken te delen kunnen 

ook zeker kennis communities genoemd worden. Via het internet worden, vooral sinds de 

komst van Web 2.0, groepen gevormd waarin consumenten met elkaar informatie delen en 

op die manier meer kennis krijgen van consumentenzaken. De informatie wordt toegankelijk 

voor iedereen met een internetaansluiting en dus transparanter. De asymmetrie tussen 

winkeliers en consumenten wordt hierdoor kleiner. Een voorbeeld hiervan is het forum 

behorende bij het consumentenprogramma Kassa, waar ik voor mijn masterstudie stage heb 

gelopen. Op het forum is een community ontstaan van consumenten die nuttige informatie 

delen over consumentenzaken, wat hun ‘mutual intellectual interest’ is. Hier stellen 

consumenten elkaar bijvoorbeeld vragen over de consumentenrechten die zij hebben en 
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geven elkaar tips om goed geïnformeerde consumenten te worden. De inhoud van de 

verschillende topics bij elkaar vormen de kennis die van de gebruikers kritische 

consumenten maken. 

Eén van de principes die het Web 2.0 zou kunnen bewerkstelligen volgens Tim O’Reilly, de 

auteur van “What is Web 2.0” (2005), is collective intelligence. Het idee van collective 

intelligence maakt gebruik van de gedachte dat ieder mens andere kennis bezit. Door deze 

differentiatie is iedereen een bron van kennis voor elkaar (Lévy, 1999, 12). Door het gebruik 

van communicatie technologieën, bijvoorbeeld het WWW, wordt het makkelijker om 

informatie te verzamelen en ook te filteren. Hierdoor kunnen we collectief denken, in plaats 

van dat elk individu alleen zijn eigen kennis met zich mee draagt (idem, 10). Het is 

onmogelijk voor een individu om ‘alles’ te weten, maar wanneer mensen samenwerken en 

de kennis die zij hebben delen met anderen zou er volgens Lévy mogelijk collective 

intelligence kunnen ontstaan, oftewel: 

A form of universally distributed intelligence, constantly enhanced, 

coordinated in real time, and resulting in the effective mobilization of skills. 

The basis and goal of collective intelligence is the mutual recognition and 

enrichment of individuals. 

(idem, 13) 

Door participatie waarbij mensen informatie delen, ontstaat een soort database van 

informatie die iedereen kan raadplegen. Er is volgens Lévy geen sprake van gedeelde kennis, 

maar collective knowledge; collectieve kennis (Jenkins, 2008, 28). Wanneer mensen 

informatie nodig hebben, zoals over de kwaliteit van een product, kunnen ze een database 

zoals die van een vergelijkingsite met recensies raadplegen. Hier is informatie verzameld 

door participatie van de gebruikers.  

Belangrijk voor collective intelligence is participatie van de gebruikers. Door samen te 

werken kunnen mensen informatie uit eigen ervaring over producten en verkopers 

verzamelen en transparant maken, waarna iedereen deze informatie kan raadplegen. 

Doordat dit via het, in Nederland, zeer toegankelijke internet gebeurt, hoeven consumenten 

weinig tijd te besteden aan het zoeken van informatie.5 Door websites als Kieskeurig, waar 

mensen recensies van producten achterlaten en het forum van Kassa, waar discussies over 

producten en winkeliers ontstaan, maar bijvoorbeeld ook via sociale media komen 

consumenten aan precies die informatie die ze nodig hebben. Er wordt zoveel nuttige 

informatie gedeeld dat er tegenwoordig gesproken wordt van een machtsverschuiving door 

                                                           
5
 In Nederland heeft bijna 90 procent van de gehele bevolking toegang tot internet. 70 procent van de 

Nederlanders is dagelijks online, blijkt uit onderzoek van november 2010. Bron: “Retail 2020”. Q&A Research 

and Consultancy, in opdracht van HBD en CBW-Mitex. http://www.retail2020.nl Laatst geraadpleegd: 25 

november 2010. 

http://www.retail2020.nl/
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internet en sociale media, van de bedrijven naar de consument.6 Op de meeste sites is 

echter sprake van een kerngroep die veel informatie deelt (Leadbeater, 2008, 68), wat ik ook 

bij het forum van Kassa merkte. Deze gebruikers worden gezien als experts. Bij collective 

intelligence wordt er niet vanuit gegaan dat er een groep mensen is die meer weet. 

Collective intelligence "assumes that each person has something to contribute, even if they 

will only be called upon on an ad hoc basis” (Jenkins, 2008, 53). 

Het idee dat door participatie mensen toegang krijgen tot meer kennis, komt deels overeen 

met het idee van wisdom of the crowds, beschreven door de journalist James Surowiecki 

(2005). “Onder de juiste omstandigheden zijn groepen opmerkelijk intelligent en vaak 

slimmer dan de slimste personen die zij bevatten” (11). Door alle kennis van een grote groep 

bij elkaar te voegen, zou de groep tot een verstandig besluit komen. Dit kan een antwoord 

op een vraag zijn of een beslissing waar de hele groep het mee eens is, waarbij de 

gemiddelde beoordelingen “geen afspiegeling zijn van wat afzonderlijke individuen in de 

groep denken, maar in zekere zin van wat zij allemaal denken” (16). Hier speelt het idee van 

wisdom of the crowds. De juiste omstandigheden die hiervoor nodig zijn, zijn diversiteit, 

onafhankelijkheid en decentralisatie (38). Deze voorwaarden zijn nodig “omdat de beste 

collectieve beslissingen het resultaat zijn van verschil van inzicht en debat, en niet van 

consensus of compromis” (16). Bij een groep die niet divers is wordt eerder een consensus 

bereikt. Juist doordat mensen verschillende inzichten hebben kunnen alle kanten van 

bijvoorbeeld een probleem bekeken worden, waardoor mensen door elkaar weer op nieuwe 

ideeën komen. Bij consumentenzaken is diversiteit ook belangrijk. Iemand die wil weten of 

een laptop in het algemeen goed is, heeft meer aan recensies van verschillende mensen, 

waarvan sommige graag gamen en anderen vooral tekstverwerken, dan aan recensies van 

alleen maar gamers die waarschijnlijk grotendeels dezelfde ervaringen hebben.  

Zoals eerder gezegd wordt informatie transparanter als mensen het met elkaar delen. Als 

groepen mensen, die aan de voorwaarden van wisdom of the crowds voldoen, informatie 

over consumentenzaken met elkaar delen, moet volgens het idee van wisdom of the crowds 

en collective intelligence alle relevante en goede informatie naar voren komen. Er zou dan 

echt gesproken kunnen worden van een information transparency. Het idee van collective 

intelligence is volgens Lévy echter een “achievable utopia” (1999, 180). Het is dus nog 

onzeker of dit ooit bereikt zal worden. Het idee van wisdom of the crowds is nog nooit op 

grote schaal bewezen. Vandaar dat in dit onderzoek niet heel zwaar op deze ideeën geleund 

zal worden. Het principe van de twee ideeën is echter wel relevant; door participatie van 

gebruikers wordt kennis gedeeld die consumenten helpt om kritische consumenten te 

worden.  

                                                           
6
 ANP (2010) “Macht bedrijf kleiner door social media”. Kassa.vara.nl. Laatst geraadpleegd: 27 oktober 2010. 

http://kassa.vara.nl/actueel/diginieuws/artikel/nieuws/macht-bedrijf-kleiner-door-social-media/  

 

http://kassa.vara.nl/actueel/diginieuws/artikel/nieuws/macht-bedrijf-kleiner-door-social-media/
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Hoofdstuk 2 CASE STUDIES  

Zoals in hoofdstuk 1 al werd uitgelegd, wordt het WWW gezien als hét medium dat de 

information asymmetry kan opheffen tussen consumenten en winkeliers. Er is veel over 

geschreven vanuit de economie, maar omdat er steeds meer vormen van nieuwe media zijn 

die theoretisch gezien kunnen zorgen voor een information transparency is het ook 

belangrijk om naar de werking en invloed van deze media te kijken. Door middel van een 

kritische analyse van een aantal online applicaties en mobiele applicaties die de information 

asymmetry kunnen opheffen, of op zijn minst verkleinen, zal blijken in hoeverre dit ook echt 

gebeurt. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende aspecten van de mediateksten om te 

bepalen hoe mensen gebruik kunnen maken van dat medium en wat dat medium kan 

bewerkstellingen. Dit zal onderzocht worden door middel van drie case studies. De drie 

cases die onderzocht worden zijn: Kieskeurig.nl, Barcodescanner applicaties voor de 

smartphone, en eBay. Hierbij wordt gekeken welke informatie transparant wordt gemaakt, 

door wie dat gebeurt en op welke manier. Ook wordt gekeken hoe gebruikers kunnen weten 

dat de informatie betrouwbaar is. 

Om dit te onderzoeken wordt in de case studies op een aantal aspecten gelet die in 

hoofdstuk 1 zijn besproken. De informatie die bij de cases transparant kan worden gemaakt, 

betreft informatie over kwaliteit van zowel product als verkoper, prijzen, 

productkenmerken, verkooplocaties, kooprisico’s, bezorgkosten, aanbiedingsperiode, 

manier van betalen en het recht op annuleren of retourneren. Om te onderzoeken of een 

verkoper en de verstrekte informatie betrouwbaar is, of om de kwaliteit te identificeren, kan 

de consument aan screening doen (Stiglitz, 1973). Dit kan bijvoorbeeld door informatie te 

raadplegen die onafhankelijke organisaties of andere gebruikers hebben verspreid.  

Verkopers kunnen signals gebruiken om aan te geven dat zij betrouwbaar zijn (Spence, 

1973). Dit kan, zoals Akerlof (1970) schreef, door garanties te geven of keurmerken of 

vergunningen te gebruiken, maar ook door reclame te maken en gebruik te maken van 

onafhankelijke organisaties. Verder worden merknamen beschouwd als signals, aangezien 

die vaak aangeven dat de kwaliteit van een product hoog is. Er kan ook gebruik worden 

gemaakt van een zogenaamd reputatiesysteem, waarbij het actieve publiek elkaar kan 

beoordelen. Een hoge beoordeling wordt gezien als een signal voor een betrouwbaar 

verkoper. De informatie die deze persoon deelt zal dan eerder als betrouwbaar worden 

gezien.      

Kieskeurig.nl is de grootste prijs- en productvergelijkingsites in Nederland en heeft dagelijks 

meer dan 150.000 unieke bezoekers.7 Voor de case study wordt door middel van een 

analyse van de website onderzocht wat voor invloed consumenten op de site kunnen 

                                                           
7
 Sanoma Uitgevers. Laatst geraadpleegd: 26 november 2010. http://www.sanoma-adverteren.nl/nl-web-

Onze_media-k-Kieskeurig.nl-online-Profiel-Merk_profiel.php  

http://www.sanoma-adverteren.nl/nl-web-Onze_media-k-Kieskeurig.nl-online-Profiel-Merk_profiel.php
http://www.sanoma-adverteren.nl/nl-web-Onze_media-k-Kieskeurig.nl-online-Profiel-Merk_profiel.php
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uitoefenen, wat voor informatie aan de consument geboden wordt en op welke manier. 

Hierbij wordt onder andere gekeken of door samenwerking nieuwe informatie wordt 

overgebracht en in hoeverre gebruikers kunnen weten of de informatie betrouwbaar is. 

Applicaties met barcodescanners stellen consumenten in staat een bepaald product te 

scannen met de mobiele telefoon en kunnen direct tonen of het product ergens anders 

goedkoper is. Hierdoor kunnen consumenten in een winkel al aan meer informatie komen 

en zijn ze niet meer afhankelijk van een desktop pc of laptop. In de case study wordt 

onderzocht welke informatie transparant wordt gemaakt en waar die informatie vandaan 

komt. Ook wordt gekeken hoe consumenten kunnen bijdragen aan het transparant maken 

van informatie. Als laatste wordt gekeken naar eBay, de grootste digitale marktplaats ter 

wereld. Als de beweringen van economen waar zijn, dat het internet kan leiden tot 

information transparency op de marktplaats, zou dit terug te zien moeten zijn in een 

afgeschermde digitale marktplaats.  

2.1 Vergelijkingsite: Kieskeurig.nl 

Er is veel onderzoek gedaan naar vergelijkingsites, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar 

de belofte die het in zich draagt, namelijk het zorgen voor information transparency (zie 1.2). 

Van daaruit wordt geargumenteerd wat deze sites kunnen betekenen voor de consumenten. 

Er is dus vooral onderzoek gedaan naar de gevolgen van prijsvergelijkingsites en de gevolgen 

die de veroorzaakte information transparency kunnen hebben op consumenten.  

Zo doen Garfinkel et al. (2008) in hun artikel aanbevelingen om vergelijkingsites beter te 

laten werken en Montgomery et al. (2004) om de interface te verbeteren. Behrang 

Rezabakhsh et al. (2006) gebruiken empirische literatuur om te bewijzen dat consumenten 

veel geld kunnen besparen als ze gebruik maken van vergelijkingsites (25). Brynjolfsson et al. 

(2010) onderzochten op welke manier consumenten de data op vergelijkingsites raadplegen 

en wat ze ermee doen. Het blijkt dat consumenten die verder doorzoeken zich meer 

bezighouden met merknamen van bekende winkels dan met verschillen in prijs. De 

merknamen dienen als een signal voor goede kwaliteit. Hierdoor is een goedgeïnformeerde 

consument slechts gedeeltelijk goedkoper uit dan niet geïnformeerde consumenten (23). 

Smith en Brynjolfsson (2001) en Smith (2002) schrijven in hun artikelen dat gebruikers van 

vergelijkingsites prijsgevoelig zijn, maar daarnaast ook een duidelijke voorkeur hebben voor 

bekende winkels en winkels waar ze ervaring mee hebben, omdat ze daar meer zekerheid 

hebben over de kwaliteit van de service. Verder zijn er artikelen verschenen over de 

gevolgen voor verkopers. Zo is onder andere uit onderzoek van Tang et al. (2010) gebleken 

dat wanneer meer consumenten gebruik maken van vergelijkingsites, dit invloed heeft op de 

prijs van een product en prijsspreiding tussen verkopers. Zij richtten zich bij hun onderzoek 

op de boekenmarkt, waarbij een toename van 1 procent van het aantal gebruikers zorgde 

voor een gemiddelde prijsdaling van 0,41 dollar en de prijsspreiding met 1,1 procent afnam 

(584). Verder onderzochten ook onder andere Pan et al. (2004), Baye et al. (2004), Lindsey-
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Mullikin en Grewal (2006) en Ellison en Ellison (2009) het gevolg van de vergelijkingsites voor 

de prijsspreiding en deden Iyer en Pazgal (2003) onderzoek naar de concurrentie die 

ontstaat door vergelijkingsites.  

In dit onderzoek wordt echter gekeken of er wel geclaimd kan worden dat vergelijkingsites 

zorgen voor information transparency en op welke manier dit tot stand komt. Dit moet 

namelijk eerst vastgesteld worden, voordat men claims kan maken over de gevolgen van die 

transparency. Er zal nu worden onderzocht welke informatie door de organisatie achter 

Kieskeurig wordt aangeboden, welke informatie de verkopers leveren en welke informatie 

door gebruikers kan worden aangedragen, en in hoeverre dat ook gebeurt. Ook wordt 

onderzocht op welke manier de interface deze informatie zo transparant mogelijk maakt.  

2.1.1 Medewerkers van Kieskeurig, winkels en producenten 

Op de website Kieskeurig.nl zijn het de medewerkers van Kieskeurig die bepalen welke 

informatie transparant wordt gemaakt, en door wie. Zo beslissen zij welke producten en 

welke winkels worden toegelaten en welke reviews van gebruikers geplaatst worden. 

Volgens Kieskeurig.nl worden er dagelijks tienduizenden nieuwe producten en prijzen op de 

website geplaatst.8 Op de site worden de specificaties van elk product weergegeven. Deze 

specificaties ontvangen zij meestal van de fabrikant, of worden anders opgezocht door de  

productspecialisten van Kieskeurig.  

Naast de specificaties bepaalt Kieskeurig bij elk product over welke criteria de consument 

zijn mening kan geven op basis van eigen ervaring. Dit kunnen criteria zijn als 

gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden, maar ook geluidskwaliteit en beeldkwaliteit; 

afhankelijk van het product. Bij complexe producten worden bovendien meer criteria 

belangrijk gevonden. Een aantal voorbeelden zijn te zien in figuur 1 en 2. Op deze 

beoordeling wordt in paragraaf 2.1.2 dieper ingegaan. Wanneer elk van deze criteria 

beoordeeld wordt door de consument, ontstaat er volgens Kieskeurig een totaalbeeld over 

het product. Of dit ook zo is zal in paragraaf 2.1.2, waar de gebruikersbijdragen worden 

geanalyseerd, worden besproken.  

 

                                                           
8
 “Kieskeurig.nl: Onafhankelijk en betrouwbaar”. Kieskeurig.nl. Laatst geraadpleegd: 7 januari 2011.   

http://www.kieskeurig.nl/document/C9F2C94E4A22414B8F607BE999E93729  

http://www.kieskeurig.nl/document/C9F2C94E4A22414B8F607BE999E93729
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Figuur 1. Beoordelingscriteria voor een staafmixer. 

 

Figuur 2. Beoordelingscriteria voor een lcd-tv.  

Bij elk product wordt aangegeven welke winkel dit product aanbiedt en tegen welke prijs. 

Om in deze lijst terecht te komen moeten winkels zichzelf aanmelden bij Kieskeurig. Ze 

komen dan terecht in de zogenaamde Kieskeurig WinkelVergelijker. Voordat een winkel 

wordt toegelaten bij Kieskeurig, onderzoekt Kieskeurig door middel van een Mystery 

Shopper of de winkel aan de door hun vastgestelde criteria voldoen. Deze vijftig criteria zijn 

onderverdeeld in vier categorieën: website, bereikbaarheid, bestelling en levering, en after 

sales. Wanneer een winkel wordt toegelaten worden de resultaten van dit onderzoek 

transparant gemaakt en geplaatst op de overzichtspagina van de winkel op Kieskeurig. Een 

voorbeeld hiervan is te zien in figuur 3. Op deze manier wordt onder meer duidelijk gemaakt 

wat de eventuele verzendkosten zijn en wat de leveringsduur is. Aangezien Kieskeurig altijd 

de winkel toetst voordat deze toegelaten wordt tot de website, dient het feit dat een winkel 

getoond wordt op Kieskeurig als een signal van goede kwaliteit van die winkels. Kieskeurig 

kan door zijn strenge selectie gezien worden als een keurmerk voor een winkel.  
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Figuur 3. Overzichtspagina van een winkelbeoordeling op Kieskeurig.nl. 
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De winkel krijgt op basis van de toetsing door een Mystery Shopper een gemiddeld cijfer. 

Daarnaast kunnen gebruikers vanuit hun praktijkervaringen de winkel beoordelen. De 

gebruikers kunnen echter alleen een beoordeling geven op de vier ‘hoofdcriteria’. Het 

gemiddelde van de cijfers die door Kieskeurig en door de gebruikers wordt gegeven dient als 

uiteindelijk cijfer voor de winkel. Hierbij telt het cijfer dat Kieskeurig geeft voor 50 procent 

mee. Dit uiteindelijke cijfer representeert de mate van kwaliteit van een winkel, en dient dus 

als signal. Opmerkelijk is echter de regel die bij de gebruikersreviews van winkels geldt: 

Om te voorkomen dat een individuele bezoeker bij het beoordelen van een 

winkel een te zware stempel op de totale beoordeling kan drukken, vult 

Kieskeurig het aantal reviews in eerste instantie aan tot 3. Wanneer er dus 

bij een winkel 1 cijfer door één bezoeker is achtergelaten vult Kieskeurig dit 

aan met 2 "dummy" reviews waardoor het totale aandeel van één bezoeker 

in het "bezoekersaandeel" niet meer dan 33% kan bedragen.9 

Na analyse van een aantal winkelbeoordelingen blijkt dat voor deze dummy reviews het 

gemiddelde cijfer genomen wordt dat de Mystery Shopper van Kieskeurig geeft aan de 

winkel. Het totale aandeel van een bezoeker in het ‘bezoekersaandeel’ kan inderdaad nooit 

meer dan 33 procent bedragen, maar daar staat tegenover dat het aandeel van Kieskeurig in 

de eindbeoordeling van een winkel 5/6 deel kan bedragen, oftewel 83 procent. Kieskeurig 

lijkt uit te gaan van het principe van wisdom of the crowds; één bijdrage betekent niet veel, 

in ieder geval niet wanneer deze van een consument komt. Pas wanneer minstens drie 

consumenten bijdragen kan er een eerlijke review ontstaan. Echter geloven zij wel in het 

bestaan van een expert, namelijk zijzelf, die meer weet dan één of twee consumenten. Op 

de overzichtspagina van elke winkel lijkt het alsof drie bezoekers een review hebben 

geschreven. Wanneer een groot deel van een cijferbeoordeling, in dit geval van het 

bezoekersaandeel, bestaat uit dummy reviews waarbij niet duidelijk wordt gemaakt waar 

het gemiddelde cijfer uit bestaat, is er duidelijk geen sprake van information transparency.  

Van Kieskeurig krijgen winkels en producenten de mogelijkheid om zogenaamde 

reviewacties te houden. Hierbij roepen zij consumenten op om een review over hun 

producten te plaatsen, waarbij de consument een prijs kan winnen. Kieskeurig stelt als 

voorwaarde voor deze acties dat zowel positieve als negatieve reviews mee moeten dingen 

voor de prijs. Echter, dit is niet goed te controleren waardoor niet duidelijk is of de reviews 

die als gevolg van deze acties verschenen zijn op de site te vertrouwen zijn. 

Winkels leveren elke dag een bestand aan met de actuele prijzen van hun producten, die 

twee keer per dag wordt gesynchroniseerd met de database van Kieskeurig. Op die manier 

kunnen prijsaanbiedingen makkelijk verwerkt worden. Zo kunnen de actuele prijzen van alle 

                                                           
9
 Kieskeurig. “Winkelbeoordeling”. Laatst geraadpleegd: 26 november 2010. 

http://www.kieskeurig.nl/winkelbeoordeling  

http://www.kieskeurig.nl/winkelbeoordeling
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winkels, die aangesloten zijn bij Kieskeurig en volgens Kieskeurig van goede kwaliteit zijn, 

transparant worden gemaakt. Voor de gebruiker is het handig dat ze in één oogopslag 

kunnen zien waar een product het goedkoopste is. Door de strenge selectie van Kieskeurig 

weten ze ook dat de winkels in het prijsoverzicht van goede kwaliteit zijn. Wat echter opvalt 

is dat veel bekende winkels niet voorkomen op de website. Offline winkels kunnen niet 

meedoen op Kieskeurig, maar bekende winkelketens die wel een webshop hebben komen 

ook niet vaak voor, zoals Media Markt, Vroom & Dreesmann en Bart Smit. Dit is de keuze 

van die winkels, zij moeten zich aanmelden om bij Kieskeurig opgenomen te worden en daar 

zelfs voor betalen. In sommige gevallen verkopen deze winkels producten voor nog lagere 

prijzen dan in het prijsoverzicht van Kieskeurig staat. Om daar achter te komen moeten 

gebruikers alsnog naar de afzonderlijke websites van winkels. De prijzen van winkels die 

vertoond worden op Kieskeurig worden goed transparant gemaakt, in het overzicht worden 

ook eventuele verzendkosten opgenomen, en het vermindert de zoektijd voor gebruikers, 

maar zolang niet alle winkels opgenomen worden kost het de gebruiker nog steeds veel tijd 

om een transparant overzicht van alle prijzen te krijgen. 

2.1.2 Gebruikers 

De gebruikers krijgen op Kieskeurig de ruimte om bij producten en winkels reviews op basis 

van hun eigen ervaringen achter te laten. Hier komt de architecture of participation van de 

website naar voren; door de onderliggende techniek van de website worden gebruikers 

aangemoedigd mee te werken aan de kennisvergaring die relevant is voor andere 

consumenten.  

Iedereen die dat wil kan een review plaatsen op Kieskeurig. Er is echter een kerngroep van 

gebruikers die vaker reviews plaatsen dan anderen.10 Bij het geven van een review wordt 

gevraagd hoe lang de gebruiker het product in bezit heeft. Deze informatie wordt echter niet 

getoond op de website. Andere gebruikers kunnen deze informatie niet gebruiken wanneer 

zij willen vaststellen hoe betrouwbaar de review is. De gebruiker wordt, nadat hij een 

reviewformulier ingevuld heeft, gevraagd om een naam en emailadres. Dit is volgens 

Kieskeurig om de reacties betrouwbaar te houden. Echter, Kieskeurig geeft aan dat de naam 

fictief mag zijn, en hoe een emailadres bewijst dat reacties betrouwbaar zijn is mij niet 

duidelijk. Vervolgens krijgt de gebruiker, wanneer hij voor het eerst een review plaatst, een 

bevestigingsmail. Hierin staat:  

Wij behouden ons het recht voor om je bericht of delen hiervan openbaar te 

maken, te verveelvoudigen, aan te passen en te gebruiken zowel op 

Makkie.nl en Kieskeurig.nl als in andere uitingen, zowel online als offline. 

                                                           
10

 ISM eCompany (2010) “Retail e-commerce event: Kieskeurig.nl”. Slideshare.net. Laatst geraadpleegd: 14 

januari 2011. 

http://www.slideshare.net/ISMeCompany/retail-ecommerc-event-kieskeurignl?from=share_email_logout3  

http://www.slideshare.net/ISMeCompany/retail-ecommerc-event-kieskeurignl?from=share_email_logout3
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Deze voorwaarden krijgt de gebruiker pas achteraf te zien en staan nergens op de website 

vermeld. De voorwaarden geven aan dat Kieskeurig de review mag aanpassen. Hier zal 

waarschijnlijk mee bedoeld worden dat Kieskeurig ernstige spelfouten kan verbeteren en 

dergelijke. Echter, omdat dit niet expliciet wordt aangegeven geeft Kieskeurig zichzelf het 

recht om reviews te veranderen. Hierdoor is het nooit zeker of de geplaatste reviews 

volledig de mening van de reviewer weergeeft en is het onduidelijk of de reviews te 

vertrouwen zijn.  

De redactie van Kieskeurig kijkt alle reviews eerst na, voordat ze op de site geplaatst 

worden. Zo kunnen ze bepalen welke reviews wel en niet op de site verschijnen. Dit gebeurt 

omdat Kieskeurig op die manier onbetrouwbare of slecht onderbouwde reviews kan 

tegenhouden. Dit is niet transparant, want bij transparantie zou iedereen de vrijheid moeten 

krijgen om te reageren. Door deze toegevoegde controle geeft Kieskeurig het beeld dat zij 

onbetrouwbare reviews niet doorlaten, bijvoorbeeld reviews die door bedrijven zijn 

geplaatst. Kieskeurig geeft aan dat zij fraude opsporen door middel van patroonherkenning, 

ip-adressen en ‘boerenverstand’. Dit zijn niet de beste manieren om fraude op te sporen. 

Door mijn stage bij de consumentensite van Kassa weet ik dat het bijna niet te achterhalen is 

of een bericht door een bedrijf of consument geplaatst is. Werknemers kunnen namelijk 

makkelijk vanaf hun privéadres reviews toevoegen. Ook hierdoor is het voor consumenten 

niet duidelijk welke reviews te vertrouwen zijn en welke niet. 

Zoals in paragraaf 2.1.1 is uitgelegd kunnen gebruikers producten beoordelen op basis van 

een aantal, voorafgestelde, criteria. Deze beoordeling moet vervolgens toegelicht worden 

door middel van een motivatie van de beoordeling.11 Bij mijn analyse van de website blijkt 

echter dat het voorkomt dat de motivatie van een gebruiker niet overeenkomt met het cijfer 

dat hij heeft gegeven. Dit is te zien in figuur 3. In het voorbeeld wordt duidelijk dat beide 

gebruikers de printer niet meer zullen gebruiken. Toch geven ze allebei gemiddeld een 

voldoende. Dit komt omdat de printer niet op alle criteria slecht scoort, maar alle criteria 

tellen wel even zwaar mee in het eindcijfer. De gebruikers krijgen niet de mogelijkheid om in 

de cijferbeoordeling aan te geven dat de printer niet (goed) werkt. Het is voor de consument 

dus zeer belangrijk om niet alleen naar het gemiddelde cijfer te kijken dat een product 

ontvangt, maar ook de motivaties door te lezen.  

Om te onderzoeken in welke mate gebruikers actief participeren op de site, is een analyse 

uitgevoerd van het aantal reviews bij een vijftal productgroepen. De resultaten van deze 

analyse zijn opgenomen in een tabel.12 Uit de analyse blijkt dat veel producten geen of 

weinig reviews krijgen. Zo heeft één productgroep slechts bij 11 procent van de producten 

een review gekregen. Bij de andere productgroepen gebeurde dit bij 21, 24, 51 en 60 

                                                           
11

 Uit eigen ervaring blijkt dat deze toelichting kan bepalen of een review wel of niet geplaatst wordt. Zo werd 

mijn review afgewezen omdat de motivatie te kort zou zijn.  
12

 Zie bijlage 1. 
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procent van de producten. Bij drie van de vijf geanalyseerde productgroepen bleek dat bij 

bijna 60 procent van de producten die een review kreeg, slechts één review werd gegeven. 

Bij de overige twee productgroepen gebeurde dat in 29 en 37 procent van de gevallen, maar 

bij alle productgroepen was het geven van één review het meest voorkomend. Als er een 

review werd gegeven, werden er bij twee productgroepen gemiddeld 1,6 reviews gegeven, 

bij de overige productgroepen waren dit 2,5, 3,1 en 4,1 reviews.  

 

Figuur 3. Reviews bij een HP printer.
13

 

Wanneer er slechts één review is geplaatst zegt dat nog weinig over de kwaliteit van een 

product. Zoals Surowiecki (2006) als voorwaarde voor het idee van wisdom of the crowds 

stelt, er moet diversiteit zijn. De consument kan een slechte ervaring hebben gehad met een 

product of met een winkel, waardoor dat de reden is voor hem om een review te plaatsen; 

zo kan hij zijn frustratie kwijt. Wanneer deze consument de enige reviewer is, of één van de 

weinige, kan dat een vertekend beeld geven, zeker bij de producten. In het geval van de 

winkelreviews kan dit eigenlijk niet voorkomen, omdat daar minstens drie reviews gegeven 

moeten worden. Wanneer er meerdere reviews worden gegeven zullen de uitschieters, 

zowel positief als negatief, vanzelf minder waard worden en ontstaat er een gemiddeld 

beeld. Zo wordt bij de beoordeling van de winkel Camera.nl door vijf gebruikers op minstens 

één criteria een onvoldoende gegeven. Er worden echter in totaal 166 reviews gegeven, 

waardoor het gemiddelde cijfer een 8,9 wordt. Wanneer naar het idee van wisdom of the 

crowds wordt gekeken, zou dit betekenen dat de winkel zeer goed is, waarbij een aantal 

negatieve ervaringen altijd voor kunnen komen. De stem van het individu gaat verloren, wat 

ook gebeurt bij de cijferbeoordeling als er veel gebruikers reviewen. Het principe van 
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 “HP Photosmart Wireless e-All-in-One (CN245B)”. Kieskeurig.nl. Laatst geraadpleegd: 2 januari 2011.  

http://www.kieskeurig.nl/multifunction/hp/photosmart_wireless_e-all-in-one_cn245b/reviews/908336/  
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collective intelligence, waarbij alle informatie bijdraagt, komt vooral naar voren wanneer 

niet naar het gemiddelde eindcijfer wordt gekeken, maar naar de motivatie bij de 

beoordelingen.  

2.1.3 Interface 

Eén van de voordelen van het internet, zoals ook Pierre Lévy schrijft, is dat informatie 

overzichtelijk gemaakt kan worden omdat het makkelijk te filteren is (1999, 9). Op Kieskeurig 

krijgt de consument alleen de informatie te zien die voor hem nuttig is. Door middel van 

zoekopdrachten komt de consument uit bij de producten waar hij informatie over wil. Op 

deze informatie kunnen filters toegepast worden, zoals te zien is in figuur 4 en 5.  

 

Figuur 4. Productfilter op Kieskeurig.nl. 

De filters kunnen ingezet worden door de consument om de producten en producenten te 

screenen, aan de hand van zijn eigen voorkeuren. Zo krijgt hij alleen de resultaten te zien die 

voldoen aan zijn wensen. Het filter productbeoordeling dient als signal voor het product 

waarmee vertrouwen kan worden gewekt bij de consument over de kwaliteit. Dit filter werkt 

echter niet goed bij Kieskeurig, aangezien veel producten helemaal geen beoordeling 

hebben gehad, zoals aangetoond in paragraaf 2.1.2. Deze producten worden uit de 

resultatenlijst gefilterd, terwijl zij misschien wel goed zijn.  

In de resultatenlijst wordt, zoals in figuur 5 te zien is, relevante informatie transparant 

gepresenteerd. Door de mogelijkheid om producten met elkaar te vergelijken en door de 

filters die toegepast kunnen worden, wordt de informatie ook overzichtelijk. Deze 

overzichtelijkheid draagt bij aan information transparency. Informatie kan namelijk wel 

transparant gemaakt worden, maar als er zoveel informatie is dat het onoverzichtelijk wordt 

is er nog steeds sprake van information asymmetry.  

Zodra de consument voor een product heeft gekozen, krijgt hij de reviews van andere 

gebruikers te zien, productspecificaties en een prijsoverzicht. Bij het prijsoverzicht wordt 

vermeld welke winkels het product verkopen en alle bijbehorende relevante informatie, 

zoals te zien is in figuur 6. Hier kan de gebruiker ook filters toepassen. Er kan gefilterd 

worden op keurmerk, een signal dat, volgens de theorie van Akerlof, vertrouwen wekt bij de 

consument over de kwaliteit van de winkel. Het hele prijsoverzicht bestaat uit signals van 

winkels; door gunstige leveringsvoorwaarden kunnen zij consumenten naar hun winkel 
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trekken. Vanaf deze resultatenpagina kan de consument Kieskeurig.nl verlaten om bij de 

uitgekozen webwinkel zijn product te bestellen. 

 

Figuur 5. Resultaten en productfilter op Kieskeurig.nl. 
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Figuur 6. Prijsoverzicht op Kieskeurig.nl  

2.1.4 Samenvatting 

Informatie die vaststaat en makkelijk te controleren is, de indices, in dit geval de specificaties 

van producten, wordt door de werknemers van Kieskeurig transparant gemaakt. Kenmerken 

van een winkel waaraan zij iets kunnen veranderen, zoals kwaliteit, worden signals 

genoemd. Het feit dat winkels toegelaten worden op Kieskeurig is een signal voor goede 

kwaliteit (Spence, 1973). De informatie die door het onderzoek van de Mystery Shopper over 

winkels naar boven komt wordt transparant gemaakt, waardoor gebruikers weten onder 

welke voorwaarden deze winkels werken. De beoordeling van de Mystery Shopper en de 

beoordelingen van de gebruikers, die vanuit eigen ervaring over de kwaliteit van winkels 

schrijven, dienen ook als signal voor de winkels. De beoordeling van de Mystery Shopper, 

oftewel van Kieskeurig zelf, kan echter een onevenredig groot aandeel hebben in de 



28 

 

gemiddelde beoordeling van een winkel. Dit wordt niet duidelijk gecommuniceerd naar de 

consument.  

Consumenten kunnen aan de hand van de transparant gemaakte gegevens en beoordelingen 

een winkel makkelijk screenen op meerdere soorten informatie (Stiglitz, 1975). Veel 

bekende winkels zijn echter niet opgenomen in de database van Kieskeurig. Onderzoek van  

Smith en Brynjolfsson (2001), Smith (2002) en Brynjolfsson et al. (2010) toont aan dat 

gebruikers op vergelijkingsites vaak op zoek gaan naar bekende winkels. Dit komt overeen 

met het idee van informational feedback (Spence, 1973); door ervaring met een winkel krijgt 

de gebruiker informatie over hun kwaliteit. Bij een goede ervaring met een winkel zal de 

gebruiker geneigd zijn hier weer te kopen en ook meer geld uit te geven (Akerlof, 1970). Een 

bekende winkel kan een signal zijn voor goede kwaliteit, zoals Akerlof ook opmerkt over een 

bekend merk. Het feit dat sommige bekende winkels niet op de site voorkomen, kan ervoor 

zorgen dat gebruikers op andere sites naar meer informatie moeten zoeken, terwijl de 

belofte van het internet juist was dat er lagere zoekkosten zouden zijn (Savvides, 2006).  

Groot probleem van de Kieskeurig website is dat van veel informatie onduidelijk is of het 

betrouwbaar is. Er is geen waterdichte manier om onbetrouwbare reviews eruit te filteren. 

De belofte van het internet droeg in zich dat derde partijen objectieve informatie over 

producten en winkels transparant konden maken om zo de information asymmetry op te 

heffen. Echter kan hier niet gecontroleerd worden of de informatie objectief is. 

Onbetrouwbare reviews zouden een kleine rol spelen wanneer er veel reviews worden 

geplaatst, zoals het idee van wisdom of the crowds ook suggereert, maar er worden 

gemiddeld niet veel reviews geplaatst. Verder moeten gebruikers reviews volledig lezen; het 

beoordelingscijfer op zich kan een vertekend beeld geven.  

Er wordt veel informatie transparant gemaakt op Kieskeurig, en door de filters die 

gebruikmaken van signals gebeurt dit goed overzichtelijk. Echter, omdat deze informatie niet 

compleet is en mogelijk niet volledig betrouwbaar, wordt de information asymmetry niet 

opgeheven. Hier kom ik op terug in hoofdstuk 3.  

2.2 Mobiele applicatie: Barcodescanner 

Wat gezien kan worden als de volgende stap van prijsvergelijkingsites en recensiesites, zijn 

de mobiele applicaties die gebruik maken van een barcodescanner. Zo heeft de 

vergelijkingsite Kieskeurig een barcodescanner die gekoppeld is aan zijn database. Er wordt 

hier gesproken over convergence, een term die volgens Henry Jenkins refereert aan de 

situatie waarbij content over meerdere mediasystemen die samenwerken wordt verspreid 

(2008, 322). Hierbij worden gebruikers aangemoedigd om de verschillende mediasystemen 

te gebruiken voor informatievergaring, wat ook gebeurt bij de website en de applicatie van 

Kieskeurig. De website wordt gewoonlijk vanuit huis gebruikt, terwijl de werking van de 

applicatie de gebruikers aanmoedigt om deze in de winkels te gebruiken.  
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Uit onderzoek van GfK Retail & Technology blijkt dat in 2010 in 6 procent van de aankopen 

de mobiele telefoon gebruikt werd bij het aankoopproces.14 Vaak was dit om te overleggen 

met familie of vrienden, maar in 30 procent van de gevallen was het om een andere winkel 

te zoeken, en in 11 procent van de gevallen om informatie over prijs en product op te 

zoeken. Dit is nog niet veel, maar doordat er steeds meer mensen overstappen op een 

mobiele telefoon met internet zal dit aantal in de toekomst ook toenemen.15  

Tim O’Reilly schreef in 2005 over het Web 2.0 dat bepaalde toepassingen van het internet 

beter worden wanneer meer mensen ze gebruiken. Hier is de wisdom of the crowds en 

collective intelligence-gedachte terug te zien. Een grote groep mensen bezit veel kennis, en 

wanneer iedereen dit met elkaar deelt en met elkaar samenwerkt, wordt iedereen daar 

beter van. Dit geldt ook voor het internet zelf; wanneer veel mensen werken aan bepaalde 

toepassingen, door recensies en informatie over producten te plaatsen op een 

vergelijkingssite, wordt die vergelijkingssite daar beter van. Dit gebeurt tegenwoordig ook 

via mobiel internet op de smartphones: 

“The smartphone revolution has moved the Web from our desks to our 

pockets. Collective intelligence applications are no longer being driven solely 

by humans typing on keyboards but, increasingly, by sensors. Our phones 

and cameras are being turned into eyes and ears for applications”. 

(O’Reilly, 2009) 

Bij applicaties met een barcodescanner is de consument niet meer afhankelijk van een 

computer om informatie over prijzen, producten en winkels op te zoeken, maar kan deze 

informatie altijd opvragen, waar hij zich ook bevindt. Door gebruik te maken van bepaalde 

sensoren kunnen smartphones data verzamelen en presenteren. Smartphones bezitten 

tegenwoordig bijna allemaal een camera, microfoon, afstandssensoren, bewegingssensoren, 

en locatiesensoren (GPS en compas voor zogenaamde location based services), die gebruikt 

worden om data te verzamelen. Deze data is te gebruiken om een prijsvergelijking te maken. 

Zo kunnen met behulp van de camerafunctie op de smartphone barcodes gescand worden. 

Bij verschillende applicaties wordt vervolgens in hun database gezocht naar informatie over 

het gescande artikel en getoond op het scherm van de smartphone. De smartphone toont 

informatie over prijs, recensies van andere consumenten over het product en in welke 

winkels het product nog meer te kopen is. Door gebruik te maken van GPS weet een 

smartphone waar de gebruiker zich op dat moment bevindt en kan daardoor recensies over 
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 Twinkle (2010) “Online neemt steeds grotere hap uit retailomzet”. Twinklemagazine.nl. Laatst geraadpleegd: 

25 oktober 2010. 

http://twinklemagazine.nl/nieuws/2010/06/online-neemt-steeds-grotere-hap-uit-retailomzet/index.xml  
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 In 2010 heeft 41 procent van de bevolking in Nederland een mobiele telefoon met internet. De verwachting 

is dat dit in 2015 60 procent van de bevolking is. Bron: “Retail 2020”. Q&A Research and Consultancy, in 

opdracht van HBD en CBW-Mitex. http://www.retail2020.nl Laatst geraadpleegd: 25 november 2010. 
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de desbetreffende winkel tonen en doorgeven welke winkel in de buurt het gescande artikel 

voor een lagere prijs verkoopt. De database van deze applicaties worden grotendeels 

samengesteld met informatie van consumenten zelf, bijvoorbeeld door de recensies. Zoals in 

onderstaande casestudy zal blijken, geven veel applicaties de mogelijkheid om niet alleen 

informatie te verzamelen, maar ook zelf informatie toe te voegen aan de database. Zoals 

O’Reilly (2009) zegt:  

Sensors and monitoring programs are not acting alone, but in concert with 

their human partners. In adding value for ourselves, we are adding value to 

the social web as well. Our devices extend us, and we extend them. 

Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan over de barcodescanners op smartphones. Dit 

zijn echter onderzoeken die zich richten op het verbeteren van de onderliggende 

technologie, zoals Deng en Cox (2009). Bulusu et al (2008) doen aanbevelingen om de 

applicaties beter te laten functioneren, bijvoorbeeld door gebruikers reçu’s te laten scannen 

waardoor het gekochte product met informatie over de winkel en de prijs automatisch in 

een database wordt opgenomen. Dit maakt het makkelijker voor gebruikers om de 

informatie te delen, waardoor zij dit mogelijk ook eerder zullen doen.  

In dit onderzoek wordt echter gekeken hoe de barcodescanners in de praktijk werken. 

Hierbij wordt onderzocht in hoeverre ze de Nederlandse consument informatie bieden en in 

hoeverre de informatie als betrouwbaar kan worden beschouwd. Voor deze case study heb 

ik op mijn iPhone 3G drie verschillende prijsvergelijkingapplicaties getest die gebruik maken 

van een barcodescanner. Hiervoor zijn dertig producten uit drie winkels gebruikt, het 

warenhuis Vroom & Dreesmann, elektronicawinkel Media Markt en boekhandel Paagman. 

De resultaten zijn opgenomen in een tabel16 en zullen hieronder worden besproken. 

Allereerst wordt de applicatie van Kieskeurig besproken. Het is interessant om te zien welke 

informatie van de website Kieskeurig toepast bij de applicatie. Daarnaast worden twee 

internationale applicaties onderzocht. Dit zijn Shopsavvy van het bedrijf Big in Japan, en 

Pic2Shop van het bedrijf Vision Smarts. Bij een proefscan bleek dat deze twee applicaties 

nog niet veel informatie bevatten voor de Nederlandse consument en dat zij veel 

overeenkomsten vertonen. Daarom zullen alleen de meest opvallende resultaten van deze 

twee applicaties besproken worden.  

2.2.1 Kieskeurig 

De applicatie van Kieskeurig, eigendom van Sanoma Digital, geeft gebruikers de mogelijkheid 

een barcode te scannen, handmatig in te voeren of op naam van het product te zoeken. Er 

kan alleen rechtstreeks op één bepaald product gezocht worden; overzichten waar filters op 

toegepast kunnen worden, zoals bij de website, worden hier niet gegeven. Op de 
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productpagina verschijnt enige informatie over het product, zoals te zien is in figuur 7. 

Daaronder volgt een lijst met de specificaties van het product. Aangezien de applicatie 

gebruik maakt van dezelfde database als de website Kieskeurig.nl, is de getoonde informatie 

dezelfde als op de website. Vandaar dat de kanttekeningen die bij paragraaf 2.1 zijn gezet 

over het opheffen van de information asymmetry en de betrouwbaarheid van de informatie 

ook hier gelden. 

    
Figuur 7. Productpagina Kieskeurig. Figuur 8. Prijsoverzicht applicatie Kieskeurig. 

Door de telefoon een kwartslag te draaien krijgt de gebruiker het prijsoverzicht te zien, zoals 

getoond in figuur 8. Hierop kunnen, net als bij het zoeken naar producten, geen filters 

toegepast worden. De lijst wordt gerangschikt op prijs en de enige informatie die verder 

getoond wordt is de levertijd en de beoordeling die de winkels op de website van Kieskeurig 

hebben gekregen, wat als signal voor de kwaliteit van de winkels dient. Deze beoordeling 

wordt uitgedrukt in 1 tot 5 sterren, waarbij geen informatie wordt verschaft over de 

totstandkoming van die beoordeling. Door dit gebrek aan informatie wordt onvoldoende 

duidelijk hoe betrouwbaar de beoordeling is, en wordt het screenen van de winkels voor de 

consument lastig. Aangezien de database die gebruikt wordt dezelfde is als van de website, 

worden ook hier alleen online winkels die aangesloten zijn bij Kieskeurig getoond. Hier vallen 

de meeste lokale winkels niet onder. Na het scannen van een product kan de consument wel 

zien of een product ergens anders goedkoper is, hij zal echter via internet dit goedkopere 

exemplaar moeten kopen. Wanneer de gebruiker één van de winkels aanklikt om het 

product aan te schaffen, verschijnt echter de melding: “Let op: Je gaat naar de website van 

de winkel! Deze site is mogelijk niet geoptimaliseerd voor je mobiel.” De consument zal vaak 

alsnog een laptop of pc moeten gebruiken voor de aanschaf van het product.  

Om te onderzoeken in hoeverre deze barcodescanner van Kieskeurig de consument in de 

praktijk van nuttige informatie voorziet, heb ik de applicatie zelf in een drietal winkels 

getest. Het onderzoek toonde aan dat zestien van de dertig gescande producten herkend 

werden door de applicatie. Over de overige veertien producten was geen informatie te 

vinden. Van die zestien producten hadden drie producten één of meerdere reviews 
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gekregen. Dit komt sterk overeen met de bevindingen van de analyse van het aantal reviews 

op de website uit paragraaf 2.1.2. In totaal werd bij elf van de dertig producten aangegeven 

welke winkels dit product verkopen en tegen welke prijs. De winkels waar ik de scan 

uitvoerde kwamen hier niet in voor. De applicatie zorgt dus slechts in iets meer dan een 

derde van de gevallen voor transparantie van informatie over verkoopprijzen, en in tien 

procent van de gevallen zorgen gebruikersreviews ervoor dat andere gebruikers een beeld 

krijgen over de kwaliteit van een product.  

2.2.2 Shopsavvy 

De internationale applicatie Shopsavvy laat gebruikers barcodes scannen, handmatig 

invoeren en op naam van het product zoeken, net als bij de applicatie van Kieskeurig. Bij elk 

gescand product via de applicatie van Shopsavvy verschijnt informatie over het aantal online 

winkels en het aantal lokale winkels dat het product verkoopt, en het aantal reviews dat 

gegeven is, zoals te zien in figuur 9. Er worden geen specificaties over het product gegeven. 

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om informatie over het product veranderen. Verder 

kunnen zij lokale winkels toevoegen die het product verkopen en aangeven tegen welke 

prijs, en reviews plaatsen.  

 
Figuur 9. Productpagina Shopsavvy. 

Voor resultaten bij de lokale winkels kunnen gebruikers informatie toevoegen, maar winkels 

kunnen dat ook zelf doen. Dit kan handmatig maar ook automatisch. Voor Europese winkels 

gaat dit via de organisatie Tapmap. Winkels kunnen daar een account aanmaken en die laten 

synchroniseren met hun inventarisatiesystemen. Shopsavvy kan daardoor bij elke winkel 

weergeven of een product op voorraad is. De applicatie maakt voor het zoeken naar winkels 

gebruik van de GPS-locatie van de gebruiker. Echter, bij mijn onderzoek naar de applicatie 

bleek dat in de zes gevallen waarbij een online winkel gevonden werd, het een Engelse 

winkel betrof waarbij de prijs in Britse Ponden werd weergegeven. Bij online winkels wordt 

dus geen gebruik gemaakt van de GPS-gegevens, of de applicatie zoekt niet in Nederlandse 

winkels. Het is onduidelijk wat voor database Shopsavvy gebruikt voor het zoeken in online 
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winkels. Bij de producten waarvoor wel een winkel werd gevonden, waren dit meestal rond 

de vijf winkels. Het lijkt mij onmogelijk dat dit alle, Engelse, winkels zijn die het product 

verkopen. Zelfs wanneer een Nederlandse consument bereid is om het product in Engeland 

aan te schaffen, heeft hij dus nog steeds geen zekerheid dat hij het product voor de laagste 

prijs koopt. 

Wanneer een product een review had gekregen, bij mijn onderzoek gebeurde dat bij vier van 

de dertig producten, was dit altijd een Duitse review. Duitse winkels werden echter nooit in 

het overzicht getoond. Geen enkele keer werd er een lokale winkel gevonden. Nederlandse 

gebruikers maken dus nog weinig interactief gebruik van de applicatie, en ook Nederlandse 

winkels doen er nog niets mee. De applicatie toont weinig relevante informatie voor de 

Nederlandse consument. 

2.2.3 Pic2Shop 

De internationale applicaties Pic2Shop geeft gebruikers de mogelijkheid barcodes te scannen 

of handmatig in te voeren. Er kan niet op naam van het product gezocht worden. Bij het 

menu ‘Preferences’ kan ingevoerd worden dat de applicatie naar Nederlandse verkopers 

zoekt. Wanneer een product herkend wordt verschijnt de productpagina zoals in figuur 10.  

 
Figuur 10. Productpagina Pic2Shop met prijsoverzicht. 

De applicatie zoekt alleen naar online winkels. Na het raadplegen van de informatiewebsite 

van Pic2Shop en zijn ontwikkelaar, Vision Smarts, werd niet duidelijk op welke manier naar 

winkels werd gezocht. De applicatie geeft geen reviews weer. Ook worden er geen 

specificaties van de herkende producten getoond. Op de voorbeeldpagina is te zien dat de 

winkels die gevonden zijn voornamelijk Engels of Duits zijn. Bij sommige winkels, zoals 

Neckermann.com, is niet direct duidelijk of het een Nederlandse of buitenlandse winkel 

betreft. De gebruiker moet doorklikken naar de website van de winkel, die vaak niet 

geoptimaliseerd is voor de mobiele telefoon, om te ontdekken uit welk land de winkel komt. 

Dit zorgt voor extra zoektijd voor de gebruiker. Mijn onderzoek naar de applicatie toont aan 
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dat bij zeventien producten een buitenlandse winkel werd gevonden. Bij elf producten werd 

ook een Nederlandse winkel gevonden. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden 

is dat Pic2Shop aangeeft om juridische redenen geen informatie te kunnen geven over 

Nederlandse boeken. Hierdoor konden vijf producten uit de test niet herkend worden.  

Wanneer Pic2Shop het product bij een Nederlandse winkel kon vinden, was dit vrijwel altijd 

bij Pixmania of Wehkamp. Aangezien dit slechts een zeer kleine selectie is van het aantal 

online winkels in Nederland, kan niet geconcludeerd worden dat informatie over de prijs van 

het product transparant is gemaakt. Blijkbaar zijn er nog niet veel Nederlandse winkels 

aangesloten bij deze applicatie. Ook deze applicatie kan de Nederlandse consument van 

weinig informatie verschaffen.  

2.2.4 Samenvatting 

Barcodescanners kunnen consumenten in de winkel van veel informatie over producten en 

winkels voorzien, zoals O’Reilly (2005) beweert, maar ook Savvides over het internet in het 

algemeen (2006). De case study toont echter aan dat van deze mogelijkheid niet optimaal 

gebruik wordt gemaakt in Nederland. Allereerst kan bij geen van de drie applicaties een filter 

op de zoekresultaten toegepast worden, waardoor producten en winkels lastig te screenen 

zijn (Stiglitz, 1975). Signals van winkels, zoals informatie over betalingsmethoden, garanties 

en keurmerken, worden niet getoond, terwijl die juist kunnen zorgen voor een beter 

vertrouwen in de kwaliteit (Spence, 1973; Akerlof, 1970). Informatie over lokale, 

Nederlandse winkels wordt bij de drie geteste barcodescanners niet gevonden. De 

smartphone revolutie van O’Reilly (2009) wordt, gezien deze drie cases, in dit geval nog niet 

in de praktijk gebruikt in Nederland. Shopsavvy en Pic2Shop zoeken respectievelijk 

nauwelijks of niet naar online Nederlandse winkels. Het is onduidelijk wat voor systeem zij 

gebruiken om naar winkels te zoeken. De belofte van het internet, dat derde partijen 

objectieve informatie over winkels en producten transparant konden maken voor 

consumenten (Savvides, 2006), wordt hier niet volbracht, omdat er slechts met enkele 

winkels gewerkt wordt. Verder worden er geen specificaties van producten gegeven, de 

indices die iets zeggen over de kwaliteit van een product (Spence, 1973). Voor de 

Nederlandse consument zorgen de internationale applicaties niet voor het opheffen van de 

information asymmetry.  

De applicatie van Kieskeurig toont specificaties van producten en reviews van andere 

gebruikers. Ook wordt er in veel online winkels naar de producten gezocht, waarbij de 

vraagprijs en levertijd van elke winkel duidelijk wordt weergegeven. Uit mijn onderzoek 

bleek echter dat slechts een derde van de gescande producten gevonden werd. Reviews 

kunnen als signal van derde partijen voor de kwaliteit van een product dienen (Savvides, 

2006), maar worden slechts bij tien procent van de gescande producten gegeven. Of de 

getoonde informatie betrouwbaar is, is onduidelijk. Hiervoor gelden allereerst dezelfde 

opmerkingen die bij paragraaf 2.1 over de website Kieskeurig gegeven zijn. Daarnaast is het 
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enige signal voor de winkels de winkelbeoordeling, die enkel aangegeven is met een 

sterscore zonder onderbouwing. Voor enige informatie is de applicatie handig, maar de 

information asymmetry wordt er niet door opgeheven.    

2.3 Digitale marktplaats: eBay 

Een bekende toepassing op het internet waar information asymmetry opgeheven kan 

worden, is de digitale marktplaats eBay. Met 90 miljoen actieve leden is eBay de grootste 

digitale marktplaats ter wereld. In 2009 werd er voor 60 miljard dollar aan producten 

verkocht via eBay.17 eBay is een gratis veilingwebsite waar iedereen nieuwe of tweedehands 

producten kan kopen en verkopen. De officiële reden dat eBay-oprichter Pierre Omidyar 

begon met de website in 1995, was omdat hij een perfecte markt wilde creëren. Volgens 

Omidyar hoorden markten theoretisch gezien vrij en open te zijn, maar waren ze dat 

helemaal niet omdat insiders met de juiste connecties konden profiteren van informatie die 

andere mensen niet hadden. Er is in de markt sprake van een information asymmetry, wat 

een perfecte markt in de weg staat. In de perfecte markt van eBay zouden alle partijen 

toegang hebben tot dezelfde informatie en zou de perfecte prijs ontstaan door middel van 

het veiling format (Epley, 2006).  

2.3.1 De case study 

Het zoeken en selecteren van producten op eBay lijkt sterk op de werking van Kieskeurig.nl. 

Aan de lijst met zoekresultaten zijn filteropties toegevoegd, zoals te zien is in figuur 7 en 8, 

waardoor de resultaten gescreend kunnen worden. Zo kan gefilterd worden op de staat van 

het product, welke de verkoper gebruikt als signal voor de kwaliteit van zijn product. In het 

resultatenoverzicht worden de prijzen getoond, en er wordt aangegeven hoe lang het 

product nog online blijft. Dit is vooral van belang bij producten die geveild worden.  

Eén van de kenmerken van een markt met information asymmetry is, volgens Akerlof (1970), 

de onzekerheid over de kwaliteit, met name bij tweedehands producten. Het is belangrijk 

dat zowel kopers als verkopers alle informatie prijsgeven, over kwaliteit maar ook over 

betalingsmethoden. Deze informatie is makkelijk te overzien op eBay, het is echter onzeker 

of de informatie juist is. Vertrouwen speelt een grote rol bij een site als eBay, niet alleen met 

betrekking tot kwaliteit, maar ook het vertrouwen dat de koper betaalt en de verkoper het 

product stuurt. Bij dit laatste kan de service van Escrow.com een rol spelen. Escrow is een 

derde partij binnen een transactie aan wie de koper de betaling stuurt. Zodra Escrow die 

heeft ontvangen geeft hij de verkoper een seintje, die dan vervolgens het product aan de 

koper stuurt. Wanneer de koper het product heeft ontvangen, geeft Escrow het geld door 

aan de verkoper (Ba et al., 2003, 275). Escrow kan ingezet worden als signal voor een 

betrouwbare verkoper.  
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Figuur 7. Zoekoverzicht eBay.nl. 

 

Figuur 8. Extra filter op eBay.nl. 
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Een andere manier om ervoor te zorgen dat kopers weten dat de verkopers te vertrouwen 

zijn, en andersom, is het reputatiesysteem. Deze draait om de feedback die kopers en 

verkopers op elkaar geven. Elke keer wanneer iemand iets koopt of verkoopt, kan die 

persoon een positieve, negatieve of neutrale feedbackscore voor de ander geven en een 

paar regels commentaar schrijven. Dit dient als signal van kwaliteit voor de andere kopers en 

verkopers, die kunnen zien hoe betrouwbaar de persoon is met wie zij zaken willen doen. 

Wanneer iemands score te slecht wordt, kan hij uitgesloten worden als lid van eBay. Verder 

heeft eBay een sterrensysteem; wanneer iemand veel positieve scores heeft gekregen, 

wordt dit met een sterrensymbool aangegeven naast zijn naam. Er zijn verschillende soorten 

sterren, die allemaal aangeven hoe hoog de positieve score van die persoon is (Sinclair, 

2005, 133). 

Vertrouwen binnen eBay is belangrijk voor het tot stand komen van een perfecte markt. 

Over dit vertrouwen is veel geschreven, bijvoorbeeld over het feit dat eBay een “community 

of commerce” is (Boyd, 2002), wat zorgt voor een gevoel van vertrouwen maar ook aangeeft 

dat de leden elkaar disciplineren (Jarrett, 2006, 107; van Swol, 2006, 137). Laura Robinson 

(2006) laat de negatieve kant van het reputatiesysteem zien. Sommige gebruikers vinden het 

niet fijn om negatieve beoordelingen te geven, dus geven ze vaak een neutrale score, 

waardoor de gemiddelde score niet meer de beoordeelde gebruiker representeert. In de 

feedback schrijven ze wel wat er fout is gegaan, waardoor andere gebruikers soms 

paginalange feedback door moeten lezen om een goed beeld van de reputatie van de 

gebruiker te krijgen (131). Eén van de redenen dat gebruikers terughoudend kunnen zijn met 

negatieve scores, is de zogenaamde vergeldingsfeedback. Sommige gebruikers kunnen uit 

wraak over ontvangen negatieve scores, de beoordelaar een negatieve score geven (130). 

Die score is dan ook niet meer representatief. Een ander nadeel van het reputatiesysteem is 

dat kopers of verkopers die een slechte reputatie hebben opgebouwd, hun account kunnen 

verwijderen en een nieuw account kunnen maken, waarbij hun reputatie in eerste instantie 

weer neutraal is (Ba et al., 2003, 275).      

Iemands reputatie en bijvoorbeeld de tijdsduur van een veiling en het gebruik van een 

minimumbod, hebben allemaal invloed op de totstandkoming van de uiteindelijke prijs van 

een product. Ook sniping heeft invloed. Bij sniping wordt tot het allerlaatste moment van 

een veiling gewacht om een bod uit te brengen. Er kunnen verschillende redenen zijn om te 

snipen. Groepen verzamelaars houden een bekende handelaar in de gaten om te kijken waar 

hij op biedt. Zij gaan er vanuit dat hij meer informatie heeft doordat hij veel ervaring heeft. 

Wanneer deze persoon interesse toont in een product, is dat voor de rest van de groep een 

signal dat dit product veel waard is, waardoor de waarde van het product zal stijgen. Om dit 

te voorkomen kan de bekende handelaar tot het laatste moment wachten om een bod te 

gaan doen, oftewel om te snipen, en kan er op die manier voor zorgen dat de prijs op dat 

moment niet te hoog is doordat iedereen tegen elkaar opbiedt. De bekende handelaar houdt 

informatie achter voor andere personen, zodat hij zelf een gunstigere prijs kan krijgen 
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(Epley, 2006, 153). Het fenomeen dat er volgens Stiglitz (2002) vroeger al voor zorgde dat er 

geen perfecte markt kon bestaan, namelijk information asymmetry, komt bij eBay ook voor.   

Het reputatiesysteem van eBay zorgt er niet voor dat de information asymmetry wordt 

opgeheven. De koper weet, met de kanttekeningen die hierboven zijn geplaatst, wat de 

reputatie is van de verkoper. Toch weet hij niet zeker wat de kwaliteit is van het product dat 

hij wil kopen. Dit zorgt voor een adverse selection (Akerlof, 1970). Kopers zijn niet zeker over 

de kwaliteit en dus minder bereid om de volle waarde van een product te betalen, waardoor 

verkopers met kwalitatief goede producten minder bereid zijn hun producten via eBay te 

verkopen. Gemiddeld zullen er daarom vooral lage kwaliteit producten op eBay te koop 

staan en zijn de prijzen op eBay lager dan in een markt waar kopers minder het gevoel 

hebben dat ze een groot risico nemen (Epley, 2006, 157-158). Uit onderzoek is gebleken dat 

de kosten van adverse selection op eBay voor 10 tot 15 procent prijsverlaging zorgen. Dit is 

onderzocht door Sanjeev Dewan en Vernon Hsu (2004), die de opbrengsten van postzegels 

op eBay vergeleken met de opbrengsten van een online veiling waar meer gedaan werd aan 

het verifiëren van de kwaliteit van de postzegels, bijvoorbeeld door het geven van garanties 

zoals geld teruggave. Een verkoper op eBay kan dit soort garanties ook geven bij de verkoop 

van zijn producten, maar dat hoeft niet. Verkopers kunnen er voor kiezen om bepaalde 

signals af te geven (Spence, 1973), door garanties te geven en te zorgen voor een keurmerk 

(wat in dit geval met een hoge reputatie bewerkstelligd kan worden). Toch zal dit niet altijd 

helpen om de koper gerust te stellen, het blijft immers een verkoop via een digitaal kanaal 

en niet face-to-face. Dewan en Hsu (2004) zeggen hierover:  

Adverse selection costs, often a substantial portion of market transaction 

costs, arise from buyer uncertainties regarding non-digital attributes of 

quality. While such costs are present in any market subject to quality 

uncertainty, electronic markets appear to be particularly susceptible, since 

information asymmetries are more likely when buyers and sellers are 

separated by time and space – as they typically are in electronic markets.   

(497, nadruk in origineel) 

Volgens Dewan en Hsu neemt de onzekerheid over kwaliteit alleen maar toe in digitale 

markten, en zorgen deze niet voor een information transparency of zelfs voor een perfecte 

markt. Door deze onzekerheid, die zelfs met behulp van garanties niet compleet 

weggenomen zal worden, is een perfecte markt online, in ieder geval in het geval van 

tweedehands markten, eigenlijk een illusie.  

2.3.2 Samenvatting 

Op de digitale marktplaats eBay zijn filteropties toegevoegd aan de lijst met zoekresultaten, 

waardoor de resultaten gescreend kunnen worden (Stiglitz, 1975). Zo kan gefilterd worden 

op de staat van het product, als signal voor de kwaliteit van zijn product (Spence, 1973). In 



39 

 

het resultatenoverzicht worden de prijzen overzichtelijk getoond, en er wordt aangegeven 

hoe lang het product nog online blijft.  

Het is onzeker of alle informatie op eBay juist is, vooral omdat het vaak om tweedehands 

artikelen gaat en iedereen kan kopen en verkopen. Een hulpmiddel hierbij is het 

reputatiesysteem, dat als signal dient van de kwaliteit van kopers en verkopers. Bij dit 

reputatiesysteem moeten echter zoveel kanttekeningen geplaatst worden dat 

geconcludeerd moet worden dat het de information asymmetry niet opheft. Zo geven 

sommige gebruikers liever een neutrale score aan anderen dan een negatieve score, omdat 

ze bang zijn een negatieve feedback terug te krijgen. Uit de toelichting blijkt vaak wel dat zij 

een negatieve ervaring hebben gehad. De gemiddelde score van een gebruiker, het signal 

voor kwaliteit, is daarom niet betrouwbaar; de andere gebruikers moeten alle toelichtingen 

bij de feedback doornemen willen zij een goed, gemiddeld beeld krijgen van de gebruiker.  

Daarnaast weet de koper niet wat de kwaliteit is van een specifiek product. Een hoge 

reputatie kan dienen als een keurmerk voor de verkoper (Akerlof, 1970), maar deze 

reputatie is dus niet altijd betrouwbaar. Verder kan de verkoper garanties geven zoals geld 

terug als signal voor een goede kwaliteit, waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn om 

het product te kopen. Onderzoek toont echter aan dat het een feit is dat er bij online 

markten altijd onzekerheid zal zijn over de kwaliteit. Er zullen altijd information asymmetries 

blijven bestaan wanneer koper en verkoper gescheiden zijn door tijd en ruimte.  
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Hoofdstuk 3 REFLECTIE 

In hoofdstuk 1 werd beweerd door verschillende auteurs dat het WWW zou kunnen zorgen 

voor het opheffen van de information asymmetry. De case studies uit hoofdstuk 2 toonden 

echter aan dat information transparency wordt belemmerd door een aantal aspecten. In dit 

hoofdstuk zal gekeken worden naar de aspecten die het opheffen van de information 

asymmetry tegenhouden en wat de gevolgen hiervan zijn. Verder wordt gereflecteerd op de 

definitie die information asymmetry kreeg in hoofdstuk 1 en of deze naar aanleiding van de 

case studies geherdefinieerd moet worden.  

3.1 Reflectie 

De case studies uit hoofdstuk 2 tonen onder andere aan dat bij Kieskeurig, zowel de website 

als de mobiele applicatie, en bij eBay scores kunnen worden gegeven. Bij Kieskeurig zijn dat 

beoordelingen voor producten en winkels, bij eBay geven gebruikers elkaar beoordelingen. 

Deze scores zijn bedoeld om een overzichtelijk beeld te geven over de kwaliteit van de 

producten en de gebruikers, als signal naar andere consumenten. Uit de case studies bleek 

echter dat deze scores niet altijd representatief zijn. De betrouwbaarheid van de scores is 

niet zomaar vast te stellen, waardoor de consument de producten en gebruikers niet 

makkelijk kan screenen. De consument moet nog veel tijd steken in het onderzoeken waar 

de score op gebaseerd is. Dit terwijl het internet er volgens Savvides (2006) en Laudon en 

Traver (2010) voor kon zorgen dat deze informatie transparant wordt gemaakt.  

De case studies van Kieskeurig.nl en de mobiele applicaties tonen verder aan dat er weinig 

reviews door de Nederlandse consument worden gegeven. Hierdoor is het lastig om de 

betrouwbaarheid van reviews vast te stellen. Reviews kunnen geschreven zijn door 

bevooroordeelde gebruikers, bijvoorbeeld door verkopers en producenten die zich voordoen 

als consument, maar ook door gebruikers die net een slecht exemplaar van een product 

hebben gekocht of een slechte ervaring hebben gehad met een verkoper. Wanneer er 

meerdere reviews geplaatst worden komt er een gemiddeld oordeel naar voren. De 

‘extreme’ reviews worden er op die manier uitgefilterd, omdat zij minder gewicht krijgen in 

het gemiddelde. Daarnaast is de kans groot dat bij meerdere reviews er meer diversiteit is 

tussen de schrijvers van de reviews. Door deze diversiteit worden verschillende kanten van 

het product en de verkoper belicht en kunnen andere consument beter screenen op deze 

informatie.  

Het is niet opvallend dat er vrij weinig reviews werden gevonden. Uit onderzoek onder 

Nederlandse consumenten is gebleken dat 61 procent de ervaringen en meningen van 

anderen online gebruikt bij het bepalen van de productkeuze, en 49 procent bij het bepalen 

van de winkelkeuze. Daarentegen deelt slechts 32 procent van de consumenten zijn ervaring 
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en mening over producten en 26 procent over winkels.18 Uit de informatie van Kieskeurig.nl 

bleek, en wat tijdens mijn stage bij Kassa online ook opviel, is dat er een kerngroep is die het 

grootste deel van de reacties plaatst. De reviews worden dus wel door veel consumenten 

gebruikt, er wordt echter te weinig informatie transparant gemaakt door andere gebruikers. 

Alhoewel er niet van een collective gesproken kan worden, waarbij iedereen alle informatie 

deelt, is er wel sprake van een collaboratie. Gebruikers werken mee om informatie 

transparant te maken voor elkaar.  

Uit het onderzoek naar Kieskeurig.nl en de mobiele applicaties in hoofdstuk 2 bleek dat niet 

alle producten en niet alle winkels die gezocht werden ook gevonden werden. Dit zorgt niet 

voor een goede transparantie van de informatie. De consument is op zoek naar het 

goedkoopste product of het beste product en denkt dit via vergelijkingsapplicaties te vinden. 

Wanneer hierbij niet alle mogelijke resultaten worden meegenomen krijgt de consument 

echter geen volledig antwoord. Er is nog steeds een information asymmetry. Toch is het 

vrijwel onmogelijk voor een website of mobiele applicatie om alle informatie die er is 

transparant te maken. Er is gewoonweg teveel informatie.  

De case studies in hoofdstuk 2 tonen aan dat er online hulpmiddelen zijn om information 

asymmetries op te heffen. Er worden pogingen gedaan om alle informatie over verkopers en 

producten die nuttig is voor consumenten transparant te maken. Het blijft echter bij 

pogingen, want geen van de onderzochte webapplicaties en mobiele applicaties kan ervoor 

zorgen dat alle informatie transparant wordt. Ze zorgen er wel voor dat een grote 

hoeveelheid informatie, waar consumenten voor de komst van het WWW veel zoektijd in 

moesten stoppen, toch transparant wordt gemaakt, zoals specificaties en prijzen. Echter, 

niet alle prijzen worden in één overzicht transparant gemaakt. De belofte die het internet in 

zich droeg, namelijk die van perfecte markten met information transparency (Savvides, 

2006), is niet vervuld. Het is nog maar de vraag of die belofte ooit vervuld kan worden.  

Het idee van totale transparantie lijkt een utopisch denkbeeld. Zoals Coteanu beweert, er is 

niet alleen een information asymmetry met betrekking tot bijvoorbeeld prijzen, maar ook de 

onoverzichtelijkheid door het te grote aanbod aan informatie zorgt ervoor dat er nog steeds 

sprake is van information asymmetry. Online applicaties hebben gezorgd voor een nieuwe 

information asymmetry. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking gaf in recent onderzoek 

aan dat er zoveel informatie is dat ze vaak niet kunnen vinden wat ze zoeken.19 

Vergelijkingsites maken het makkelijker voor consumenten om relevante informatie te 

vinden voor bij het koopproces, met name door de ingebouwde filters. Echter het feit dat er 

                                                           
18

 (2010) “Retail 2020”. Q&A Research and Consultancy, in opdracht van HBD en CBW-Mitex. 

http://www.retail2020.nl Laatst geraadpleegd: 25 november 2010. 
19

 Blijkt uit het onderzoek Retail 2020 van november 2010. “Retail 2020”. Q&A Research and Consultancy, in 

opdracht van HBD en CBW-Mitex. http://www.retail2020.nl Laatst geraadpleegd: 25 november 2010. 

http://www.retail2020.nl/
http://www.retail2020.nl/
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overzichten bestaan van belangrijke vergelijkingsites20 en dat er een vergelijkingsite voor 

vergelijkingsites is, namelijk www.snakewool.nl, geeft aan dat zelfs deze structurering van 

informatie nog te onoverzichtelijk is.  

Daarnaast is er onzekerheid over de betrouwbaarheid van de gegeven informatie. Wanneer 

een consument er niet vanuit kan gaan dat de gegeven informatie juist is, is er dus nog 

steeds sprake van een information asymmetry. Dit gaat bijvoorbeeld over informatie over de 

kwaliteit van een product of de betrouwbaarheid van een verkoper, die de consument 

ondanks reviews van anderen niet vooraf kan vaststellen omdat deze onbetrouwbaar 

kunnen zijn. Om met deze onzekerheid goed te kunnen omgaan is mediawijsheid nodig. 

3.2 Mediawijsheid 

Mediawijsheid, of media literacy, wordt in de literatuur vaak omschreven als de 

bekwaamheid om toegang te krijgen tot berichten en ze te analyseren, evalueren en creëren 

(Livingstone, 2004; Buckingham, 2007). Deze omschrijving slaat echter ook op literacy in het 

algemeen en is niet specifiek voor online media. Volgens Professor of Social Psychology 

Sonia Livingstone moet literacy daarom niet alleen gezien worden als een kenmerk van de 

gebruiker, maar ook mediumafhankelijk (2004, 11). Ook Professor of Education David 

Buckingham ziet literacy niet als een set van competenties van een persoon, maar vindt dat 

er ook naar de context gekeken moet worden (2007, 44). In deze paragraaf wordt voor 

mediawijsheid daarom bovenstaande omschrijving gebruikt die wordt toegepast op de 

bevindingen van hoofdstuk 2.  

In het kader van dit onderzoek zijn vooral analyse en evaluatie belangrijk om goede 

informatie over kwaliteit te verkrijgen. Hierbij moet kritisch naar de mediumteksten, in dit 

geval voornamelijk de reviews, gekeken worden. Nu iedereen reviews kan plaatsen, die bijna 

niet of helemaal niet gefilterd worden, is het belangrijk om vragen te stellen bij de bron, 

objectiviteit en kwaliteit van de berichten. Zo stelt Professor of Communication W.J. Potter 

(1998) dat wanneer een bericht, dus een review, op zichzelf staat zonder dat andere mensen 

het steunen, hij niet zwaar meetelt. De afweging hoe zwaar iets meetelt kan ook gemaakt 

worden door de gegeven informatie te vergelijken met de kennis die de gebruiker al bezit 

(77). Uit onderzoek van M.J. Metzger et al. blijkt dat mediawijze gebruikers letten op het 

aantal reviews en de verhouding tussen positieve en negatieve reviews. Zij gaven aan dat 

reviews geloofwaardiger werden wanneer er veel reviews waren, waarbij er minstens een 

paar negatieve reviews gegeven werden. Volgens deze personen is het bijna onmogelijk dat 

iets door iedereen als positief wordt ervaren. In zo’n geval klinkt het te mooi om waar te zijn 

(Metzger et al., 2010, 420-421 en 430). Op het forum van Kassa was een vaak genoemd 

argument dan ook ‘als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk niet waar’. 

                                                           
20

 Beste Product (datum onbekend) “Vergelijken en vergelijkingssites”. Laatst geraadpleegd: 30 november 

2010. http://www.besteproduct.nl/help/Vergelijken_en_vergelijkingssites.html  

http://www.snakewool.nl/
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Verder blijkt uit het onderzoek van Metzger dat er vaak meerdere websites geraadpleegd 

worden om te zien of de informatie consistent is. Ook William Uricchio stelt dat informatie 

gezien moet worden als “data that must be critically assessed and combined with other 

sources in order to yield some sense of the truth” (2009, 138). Dit is ook verstandig om te 

doen wanneer de kwaliteit van een product vastgesteld moet worden. Zeker wanneer er 

geen of slechts enkele reviews gegeven worden op bijvoorbeeld Kieskeurig.nl en de mobiele 

applicaties, is het verstandig om ook andere vergelijkingapplicaties te raadplegen voor 

informatie of via zoekmachines op zoek te gaan. De gebruiker kan al deze informatie met 

elkaar vergelijken om te zien of zij overeenkomen. Wanneer dit niet het geval is, moet door 

middel van de mediawijsheid vastgesteld worden welke informatie het betrouwbaarst is. 

Hieruit blijkt dat transparant gemaakte informatie nog steeds veel tijd vraagt van de 

consument om goed geïnformeerd te worden. Zij kunnen niet in één oogopslag een product 

of verkoper screenen door bijvoorbeeld naar de gemiddelde beoordeling te kijken, maar 

zullen meer bronnen moeten raadplegen en kritisch evalueren om tot een goed oordeel te 

komen. Wanneer er vele reviews door verschillende mensen worden geplaatst, waarbij 

verschillende kanten belicht worden, kan er echter toch een goed beeld ontstaan over de 

kwaliteit van een product of verkoper.  

3.3 Nieuwe information asymmetries 

Zoals paragraaf 3.2 aantoont, moeten consumenten mediawijsheid bezitten om goed 

geïnformeerd te zijn. Hieronder valt ook access, of toegang, tot informatie. Kwesties van 

ongelijke toegang tot informatie zorgen voor een digital divide, een scheiding tussen de 

zogenaamde information haves en information have-nots (Selwyn, 2002, 3-4). Deze ongelijke 

toegang wordt allereerst gezien als de letterlijke toegang tot technologie, in dit geval tot het 

WWW. Toegang alleen zorgt er echter niet voor dat de digital divide verdwijnt. Mensen 

moeten ook kennis hebben van hoe zij effectief gebruik kunnen maken van de aanwezige 

informatie (idem, 9; Vie, 2008, 10). Onder access valt daarom ook dat zij moeten weten waar 

ze moeten zoeken naar informatie. Coteanu (2005) gaf aan dat ook van information 

asymmetry kan worden gesproken wanneer consumenten niet weten waar zij relevante 

informatie kunnen vinden. De informatie is voor hen dan namelijk nog steeds niet 

transparant. Er is dus een digital divide, en daardoor ook een information asymmetry, tussen 

de information haves en de information have-nots, oftewel tussen goed geïnformeerde 

consumenten en slecht geïnformeerde consumenten.  

De online applicaties zorgen voor een nieuwe information asymmetry doordat er teveel 

informatie beschikbaar is. Deze nieuwe asymmetry zorgt echter ook voor de scheiding 

tussen goed geïnformeerde consumenten en slecht geïnformeerde consumenten, door 

respectievelijk het bezit van of gebrek aan mediawijsheid, en dus voor nog een nieuwe 

information asymmetry. 
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CONCLUSIE 

In dit onderzoek is gekeken naar het verschijnsel van information asymmetry op de 

marktplaats en de invloed daarop van online applicaties en applicaties voor mobiele 

telefoons. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre 

wordt de information asymmetry opgeheven door nieuwe media als het WWW en mobiele 

applicaties?  

Allereerst is gekeken naar de theorie rondom information asymmetry aan de hand van de 

drie Amerikaanse economen die de theorie bekend hebben gemaakt, Akerlof, Spence en 

Stiglitz. Information asymmetry komt voor wanneer verkoper en consument niet over 

dezelfde informatie beschikken, zoals over (bijkomende) kosten en de kwaliteit van een 

product. De consument heeft hierbij te weinig informatie om een goed geïnformeerde keuze 

te kunnen maken als kritische consument. Om toch over nuttige informatie te kunnen 

beschikken wordt er aan signaling en screening gedaan, waarbij verkopers en fabrikanten 

door middel van signalen als garanties en keurmerken aantonen dat ze betrouwbaar zijn en 

consumenten actief op zoek gaan naar informatie over de kwaliteit van die verkopers en 

fabrikanten. Dit kost echter erg veel tijd.  

De komst van het internet, en dan vooral het WWW, zorgde voor de belofte van information 

transparency. Iedereen kan makkelijk informatie uitwisselen via het internet, zowel 

verkopers en producenten als consumenten zelf, die informatie uit eigen ervaringen kunnen 

delen met andere consumenten. De transparantie die het WWW biedt zou leiden tot 

perfecte markten met perfecte prijzen.  

Door middel van case studies is onderzocht of deze belofte wordt waargemaakt. Hierbij is 

gekeken naar de vergelijkingsite Kieskeurig.nl, drie applicaties voor de mobiele telefoon die 

gebruikmaken van barcodescanners, en digitale marktplaats eBay. Uit de case studies bleek 

dat zij inderdaad informatie geven over bijvoorbeeld prijzen en signals als keurmerken en 

garanties, waarbij de websites Kieskeurig en eBay duidelijke filters hebben ingebouwd zodat 

de consument makkelijk kan screenen naar informatie. Door reviews van consumenten 

wordt informatie over de kwaliteit van winkels en producten openbaar gemaakt.   

Wat de case studies echter aantoonden was dat de betrouwbaarheid van de informatie niet 

goed vastgesteld kan worden. Zo bleken de scores die consumenten als onderdeel van de 

beoordeling gaven bij de websites Kieskeurig en eBay en bij de mobiele applicatie van 

Kieskeurig niet representatief te zijn. Daarnaast toonde onderzoek aan dat bij Kieskeurig.nl 

en bij de mobiele applicaties er per product weinig tot geen reviews werden geplaatst, 

waardoor niet alle kanten van een product worden belicht en er geen betrouwbaar 

totaalbeeld over de kwaliteit kan ontstaan. Verder bleek uit het onderzoek naar Kieskeurig.nl 

en de mobiele applicaties dat niet alle producten en winkels gevonden werden. Het 

raadplegen van vergelijkingapplicaties geeft daarom geen garantie dat de beste prijs 
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gevonden wordt. De consument kan via deze online en mobiele applicaties dus niet meteen 

alle informatie vinden die hij nodig heeft om een goede keus te maken.  

Wat blijkt is dat er gewoonweg teveel informatie is om overzichtelijk en transparant getoond 

te kunnen worden, waarbij het ook nog eens lastig is om de betrouwbaarheid van al die 

informatie te garanderen. De te grote hoeveelheid informatie die door de komst van het 

WWW getoond kunnen worden zorgen voor een nieuwe information asymmetry door de 

onoverzichtelijkheid. Hierdoor is het idee van information transparency een utopisch 

denkbeeld.  

Om toch een goed oordeel te kunnen vellen over de betrouwbaarheid van informatie is 

mediawijsheid nodig, waardoor consumenten kritisch met de beschikbare informatie kunnen 

omgaan. Zo is het verstandig om meerdere websites en applicaties te raadplegen, vooral 

wanneer er bij een site of applicatie weinig reviews gegeven worden, om te zien of de 

informatie consistent is. Er gaat ondanks de komst van het WWW dus nog steeds veel tijd 

zitten in de zoektocht naar informatie. De mediawijsheid zorgt daarnaast voor nog een 

nieuwe information asymmetry, namelijk tussen goed geïnformeerde consumenten, mede 

dankzij hun mediawijsheid, en slecht geïnformeerde consumenten.  

Het WWW en mobiele applicaties faciliteren het transparant maken van informatie voor 

consumenten, zeker wanneer veel consumenten meewerken om informatie transparant te 

maken. Echter, doordat er gewoonweg teveel informatie is, waarbij het ook lastig is om de 

betrouwbaarheid ervan vast te stellen, en doordat niet alle verkopers en consumenten 

meewerken om alle informatie te delen, zal information transparency altijd een illusie blijven 

en de information asymmetry nooit worden opgeheven.  
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Bijlage 1 Reviews op Kieskeurig.nl 

Productgroep: Staafmixer.  

Aantal producten: 116. 

Aantal reviews Frequentie 

1 14 

2 4 

4 2 

5 1 

6 2 

13 1 

  

Gemiddeld 1 2,5 

Gemiddeld totaal 2 0,52 

Geen review 92 = 79 procent 

1.
 Het gemiddelde aantal reviews dat gegeven wordt. 

2.
 Het gemiddelde aantal reviews, waarbij ook 0 reviews wordt meegerekend.   

 

Productgroep: Digitale fotolijst.  

Aantal producten: 298. 

Aantal reviews Frequentie 

1 41 

2 15 

3 9 

4 4 

5 1 

6 2 

  

Gemiddeld 1 1,6 

Gemiddeld totaal 2 0,44 
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Geen review 226 = 76 procent 

1.
 Het gemiddelde aantal reviews dat gegeven wordt. 

2.
 Het gemiddelde aantal reviews, waarbij ook 0 reviews wordt meegerekend.   

 

Productgroep: Grill.  

Aantal producten: 35. 

Aantal reviews Frequentie 

1 6 

2 6 

3 4 

4 2 

7 1 

10 1 

11 1 

  

Gemiddeld 1 3,1 

Gemiddeld totaal 2 1,9 

Geen review 14 = 40 procent 

1.
 Het gemiddelde aantal reviews dat gegeven wordt. 

2. Het gemiddelde aantal reviews, waarbij ook 0 reviews wordt meegerekend.   
 

Productgroep: iPod speakers.  

Aantal producten: 173. 

Aantal reviews Frequentie 

1 33 

2 8 

3 10 

4 10 

5 1 

6 11 
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7 4 

8 3 

9 2 

10 2 

12 1 

13 2 

18 1 

28 1 

  

Gemiddeld 1 4,1 

Gemiddeld totaal 2 2,1 

Geen review 84 = 49 procent 

1.
 Het gemiddelde aantal reviews dat gegeven wordt. 

2.
 Het gemiddelde aantal reviews, waarbij ook 0 reviews wordt meegerekend.   

 

Productgroep: Vriezer.  

Aantal producten: 582. 

Aantal reviews Frequentie 

1 38 

2 14 

3 3 

4 5 

5 2 

9 1 

12 1 

  

Gemiddeld 1 1,6 

Gemiddeld totaal 2 0,44 
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Geen review 518 = 89 procent 

1.
 Het gemiddelde aantal reviews dat gegeven wordt. 

2.
 Het gemiddelde aantal reviews, waarbij ook 0 reviews wordt meegerekend.   
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Bijlage 2 Barcodescanners getest in winkel 

Shopsavvy 

Winkel Product Gevonden in 
buitenlandse 
winkels 

Gevonden 
in NL 
winkels 

Met 
reviews 
 

Herkend 

V&D v.Gogh,pastelkrijt Nee Nee Nee  Ja 
V&D Legospel,Magikus    Nee 
V&D Kolonisten vCatan    Nee 
V&D Mexx,schoenen    Nee 
V&D Esprit,schoenen    Nee 
V&D Benetton,jas    Nee 
V&D St.Oliver,trui    Nee 
V&D Benetton,trui    Nee 
V&D St.Oliver,trui Nee Nee Nee  Ja 
V&D Pattex,sec.lijm    Nee 
V&D Talens,plakk.verf    Nee 
V&D Playmobil,ladder Ja Nee Nee  Ja 
V&D Lego, Duplo Ja Nee 2 (Duits) Ja 
Media Markt Nescafe,D.Gusto Ja Nee Nee  Ja 
Media Markt Princess,raclette    Nee 
Media Markt Princess,grill    Nee 
Media Markt Bosch,mixer    Nee 
Media Markt Braun,krultang    Nee 
Media Markt Philips,scheerapp.    Nee 
Media Markt Nikon,dig.camera Ja Nee 10 (Duits) Ja 
Media Markt Samsung,dig.foto Ja Nee 7 (Duits) Ja 
Media Markt Siemens,telefoon    Nee 
Media Markt Philips,mp3 Ja Nee 10 (Duits) Ja 
Media Markt Panasonic,LCD tv    Nee 
Media Markt Duracell,batterij    Nee 
Paagman Esther Verhoef: 

Déjà Vu 
Nee Nee Nee Ja  

Paagman Lee Child: 61 uur Nee Nee Nee Ja  
Paagman Dan Brown: Delta 

Deceptie 
Nee Nee Nee Ja  

Paagman Stieg Larsson: 
Mannen die 
vrouwen haten 

Nee Nee Nee Ja  

Paagman Ildefonso 
Falcones: De 
hand van Fatima 

Nee Nee Nee Ja  
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Pic2shop 

Winkel Product Gevonden in 
buitenlandse 
winkels 

Gevonden 
in NL 
winkels 

Met 
reviews 
 

Herkend 

V&D v.Gogh,pastelkrijt Ja Nee Nee Ja 
V&D Legospel,Magikus Ja Nee Nee  Ja 
V&D Kolonisten vCatan Ja Ja Nee Ja 
V&D Mexx,schoenen    Nee 
V&D Esprit,schoenen Ja Nee Nee  Ja 
V&D Benetton,jas    Nee 
V&D St.Oliver,trui Ja Nee Nee  Ja 
V&D Benetton,trui    Nee 
V&D St.Oliver,trui Ja Nee Nee  Ja 
V&D Pattex,sec.lijm    Nee 
V&D Talens,plakk.verf    Nee 
V&D Playmobil,ladder Ja Ja Nee  Ja 
V&D Lego, Duplo Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Nescafe,D.Gusto Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Princess,raclette    Nee 
Media Markt Princess,grill    Nee 
Media Markt Bosch,mixer Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Braun,krultang Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Philips,scheerapp. Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Nikon,dig.camera Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Samsung,dig.foto Ja Nee Nee  Ja 
Media Markt Siemens,telefoon    Nee 
Media Markt Philips,mp3 Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Panasonic,LCD tv Ja Ja Nee  Ja 
Media Markt Duracell,batterij Ja Ja Nee  Ja  
Paagman Esther Verhoef: 

Déjà Vu 
Nvt  Nvt Nvt Nvt  

Paagman Lee Child: 61 uur Nvt  Nvt Nvt Nvt  
Paagman Dan Brown: Delta 

Deceptie 
Nvt  Nvt Nvt Nvt  

Paagman Stieg Larsson: 
Mannen die 
vrouwen haten 

Nvt  Nvt Nvt Nvt  

Paagman Ildefonso 
Falcones: De 
hand van Fatima 

Nvt  Nvt Nvt Nvt  
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Kieskeurig 

Winkel Product Gevonden in 
buitenlandse 
winkels 

Gevonden 
in NL 
winkels 

Met 
reviews 
 

Herkend 

V&D v.Gogh,pastelkrijt    Nee 
V&D Legospel,Magikus    Nee 
V&D Kolonisten vCatan Nee Ja 1 Ja 
V&D Mexx,schoenen    Nee 
V&D Esprit,schoenen    Nee 
V&D Benetton,jas    Nee 
V&D St.Oliver,trui    Nee 
V&D Benetton,trui    Nee 
V&D St.Oliver,trui    Nee 
V&D Pattex,sec.lijm    Nee 
V&D Talens,plakk.verf    Nee 
V&D Playmobil,ladder Nee Nee Nee  Ja 
V&D Lego, Duplo Nee Nee Nee  Ja 
Media Markt Nescafe,D.Gusto Nee Ja 55 Ja 
Media Markt Princess,raclette    Nee 
Media Markt Princess,grill Nee Ja Nee  Ja 
Media Markt Bosch,mixer Nee Ja Nee  Ja 
Media Markt Braun,krultang Nee Nee Nee  Ja 
Media Markt Philips,scheerapp. Nee Ja 14 Ja 
Media Markt Nikon,dig.camera    Nee 
Media Markt Samsung,dig.foto Nee Nee Nee  Ja 
Media Markt Siemens,telefoon    Nee 
Media Markt Philips,mp3 Nee Ja Nee  Ja 
Media Markt Panasonic,LCD tv Nee Ja Nee  Ja 
Media Markt Duracell,batterij Nee Nee Nee  Ja  
Paagman Esther Verhoef: 

Déjà Vu 
Nee Ja Nee Ja  

Paagman Lee Child: 61 uur Nee Ja Nee  Ja 
Paagman Dan Brown: Delta 

Deceptie 
   Nee  

Paagman Stieg Larsson: 
Mannen die 
vrouwen haten 

Nee Ja Nee Ja 

Paagman Ildefonso 
Falcones: De 
hand van Fatima 

Nee Ja Nee  Ja  

 

 

 


