
 

 

 

 

PERSBERICHT  

Meerderheid bedrijven ontvangt spam ondanks filters 

 

UTRECHT, 26 april 2011 – Uit onderzoek van xQmail.eu blijkt dat veel werknemers regelmatig spam 
ontvangen, maar hier nauwelijks over klagen. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat veel 
bedrijven met een spamfilter toch regelmatig spam ontvangen.  

Spam kost geld 
Van de onderzochte MKB bedrijven in de regio Utrecht denkt 85% dat nagenoeg alle spam wordt 
tegengehouden door de huidige filters. Dit terwijl ruim tweederde van de bedrijven aangeeft dat zij regelmatig 
spam ontvangen. Een kwart ontvangt zelfs meer dan één ongewenst bericht per dag. Hieruit kunnen we 
concluderen dat de gebruikte spamfilters niet goed werken en dat mensen dit accepteren. 

Deze ongewenste e-mail kost het bedrijfsleven veel geld door de tijd die medewerkers eraan kwijt zijn. 
Daarnaast zijn er onnodige ICT kosten voor ondersteuning, opslag en transport van de ongewenste berichten. 

Rekenvoorbeeld 
Als een medewerker vijf spamberichten per dag binnenkrijgt en hij/zij is gemiddeld zeven seconden bezig om 
het bericht te wissen kost dat op jaarbasis € 83 (bij een bruto jaarsalaris van € 50.000). Wanneer een bedrijf 15 
medewerkers telt dan kost spam op jaarbasis 15 x € 83 = € 1.245.  

Met een goed spamfilter kunt u bijna dit hele bedrag besparen! 

Interessante cijfers 

In bijna 94% van de onderzochte bedrijven heeft iedere werknemer een eigen bedrijfs e-mailadres. Bij ruim 40% 
van de bedrijven heeft iedere werknemer zelfs meer dan één bedrijfs e-mailadres. Ongeveer 87% van de 
onderzochte bedrijven gebruikt op dit moment een spamfilter (zie Figuur 1). Van deze bedrijven ontvangt bijna 
tweederde toch regelmatig spam en bijna 40% zelfs meer dan één bericht per dag (zie Figuur 2). Desondanks 
beleeft 85% van de respondenten hun huidige spamfilter als nagenoeg perfect (zie Figuur 3).  

Meer informatie 
Wilt u meer weten over dit onderzoek of over onze diensten kijk dan op onze website of neem contact op met 
één van onze medewerkers per e-mail (info@xqmail.eu) of telefoon (088-4 23 23 23).  

Over xQmail.eu  
xQmail.eu is een spamfilter dat uw bestaande e-mailadressen op een goedkope en efficiënte manier beschermt 
tegen spam en virussen. Ongewenste e-mail wordt verwijderd, alleen gewenste berichten worden als vanouds 
bij u afgeleverd. Hierdoor kunnen uw huidige e-mail instellingen ongewijzigd blijven. 

 

 

Niet voor publicatie: 
 
Voor vragen over de inhoud van dit persbericht, kunt u contact opnemen met Marije van de Bildt via 
info@xqmail.eu of op telefoonnummer 088-4 23 23 97 
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