
 

 

Betreft: Reactie advies BoKS beëindiging contract Ziggo voor IP TV  

Datum: 23-4-2021 

 

Geacht BoKS bestuur, 

Nogmaals dank voor jullie advies op ons voorstel voor het op termijn afschaffen van IP-TV, mede 

gelet op trends in de markt (met name streaming-diensten). Uit door ons recent uitgevoerd 

onderzoek met ruim 40% respons, bleek dat bijna twee-derde van de betreffende huurders voor 

afschaffing is. 

Jullie wijzen ons er op dat het hier gaat om een aanpassing van de servicekosten, waarvoor naar 

jullie opvatting een meerderheid van 70% benodigd is. Bovendien vragen jullie aandacht voor de 

verschillen (in reacties) tussen complexen en het daarbij benodigde maatwerk. Wij hebben daar 

begrip voor. Dit deel van jullie advies nemen wij daarom over. Dat wil zeggen, wij zullen in de 

komende tijd per complex nagaan wat de behoefte aan het continueren van de dienst is. Is er 

een meerderheid van 70% of meer voor afschaffen, doen we dat en anders niet. Overleg met de 

provider heeft ons geleerd dat dit getrapt, per complex kan.  

In dat licht is het naar ons idee niet nodig twee andere elementen uit jullie advies over te nemen. 

Ten eerste is het periodiek peilen van de algemene opvattingen over (afschaffen van) de dienst 

niet nodig, want minder specifiek én minder bruikbaar gelet op de gekozen benadering (per 

complex, 70% meerderheid). Ten tweede is het (generiek) aanpassen van de voorziening 

(aansluiting keuken i.p.v. per kamer) niet nodig: door de betreffende complexen specifiek te 

benaderen, komt per situatie aan de orde wat nodig, mogelijk en/of gewenst is. Nog even los van 

de aanname dat dit feitelijk evenzeer een aanpassing zou zijn die mogelijk (per complex) 70% 

instemming behoeft.  

Het idee om internationale studenten specifiek te bevragen op hun voorkeuren voor IP-TV leggen 

we naast ons neer. Wij vermoeden dat de essentie en de relevantie ervan voor hen niet direct 

helder is. We schatten ook -onder andere op basis van bestaand onderzoek- dat de vraag of zij 

zich betrokken voelen bij of in de Nederlandse taal, cultuur en gemeenschap, hier veel minder 

van afhangt dan van de vraag of ze wel of niet gemengd wonen of op andere wijze deel 

uitmaken van een (ten minste deels) Nederlandse gemeenschap. Tevens denken we dat het voor 

de vraag wel of niet kennis nemen van de Nederlandse taal en cultuur geen verschil maakt hoe 

beeld en geluid tot je komen, via een bekabeld afgesloten netwerk of via internet. Daarbij, ook 

IP-TV loopt over van niet-Nederlands aanbod.  

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op een voortzetting 

van onze prettige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Donninger 


