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Introductie
Peter Holten Mühlmann, 
oprichter en CEO van 
Trustpilot
Vorig jaar hebben we ons allereerste 
transparantierapport gepubliceerd om meer 
inzicht te geven in de interne werking van 
Trustpilot. Dit was het resultaat van onze 
aanhoudende ambitie om het vertrouwen 
van consumenten en bedrijven wereldwijd 
te winnen, en het vertrouwen tussen hen 
onderling te versterken.
 
Als iemand die geboren en getogen is in 
Denemarken — een van de meest vertrouwde 
landen ter wereld — heb ik uit eerste hand 
ervaren hoe onderling vertrouwen voor 
iedereen culturele, maatschappelijke en 
economische voordelen kan opleveren.

Het internetgebruik neemt wereldwijd alleen 
maar toe en overstijgt geografische grenzen.

Elke maand worden er meer dan 4 miljoen 
reviews geplaatst op Trustpilot, bekeken door 
miljoenen mensen wereldwijd die willen weten 
wat de ervaringen van andere consumenten 
met bedrijven zijn. Deze meningen zijn 
belangrijk voor ons allemaal, omdat ze 
ons helpen met het nemen van de juiste 
beslissingen.

De online wereld heeft van 
oorsprong het vermogen 
om ons allemaal samen 
te brengen, maar om 
vertrouwen online en in 
elkaar te bevorderen, dien je 
over de juiste informatie en 
hulpmiddelen te beschikken. 
Dat is waar Trustpilot om de 
hoek komt kijken.

Het belang van reviews zal alleen maar 
blijven toenemen, nu online winkelen door de 
pandemie in een stroomversnelling is geraakt. 
Dat de voorkeur voor online winkelen een 
blijvertje is, blijkt wel uit het aantal reviews 
dat in 2021 op ons platform is geplaatst: 46,7 
miljoen — een Trustpilot-record.

Echte, oprechte ervaringen die online worden 
gedeeld, zijn van onschatbare waarde. Voor 
consumenten, maar ook voor bedrijven die 
ze kunnen gebruiken om hun klanten beter 
te begrijpen en zo hun bedrijf te verbeteren. 
Ik geloof oprecht dat een betere toekomst 
alleen mogelijk is wanneer vertrouwen de 
basis vormt. En ons platform, dat gebouwd 
is op vertrouwen, is waar vertrouwen wordt 
verdiend. 

Het creëren van meer vertrouwen tussen 
consumenten en bedrijven is geen 
gemakkelijke taak, vooral niet online. Maar 
wij blijven standvastig in ons streven om een 
universeel symbool van vertrouwen te zijn.

Tusind tak / dank je wel

Peter
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Online vertrouwen 
beschermen en bevorderen
Carolyn Jameson, 
Chief Trust Officer
De kracht van vertrouwen en onze 
community 
Consumenten en bedrijven aanmoedigen 
om elkaar te vertrouwen en te helpen, 
kan alleen als er sprake is van een 
gemeenschapsgevoel. Op Trustpilot strekt 
de cirkel van vertrouwen zich uit van familie 
en vrienden tot een wereldwijde community 
die consumenten helpt en adviseert over 
bedrijven en producten — en waar bedrijven 
actief aan kunnen deelnemen en van kunnen 
leren. Dit gemeenschapsgevoel is altijd de 
kern geweest van ons platform en we doen er 
alles aan om onze community te beschermen. 

Het belang van consumentenreviews wordt 
duidelijk als we kijken naar de aanhoudende 
en toenemende trend in het aantal reviews 
dat op ons platform wordt geschreven en 
bekeken. Ook zien we dat er wereldwijd 
steeds meer aandacht komt voor wetgeving 
die gericht is op het beschermen van 
consumenten tegen nepreviews — wat 
zeer nauw aansluit bij onze missie om 
het vertrouwen online te vergroten. Het 
is belangrijker dan ooit om de integriteit 
van zowel ons platform als de miljoenen 
reviews die elke maand worden geplaatst, te 
waarborgen.

Er is geen wondermiddel voor het waarborgen 
van de integriteit op het Trustpilot-platform. 
Daarom evalueren en optimaliseren we 
voortdurend onze aanpak om een minderheid 
die onze community wil ondermijnen voor te 
blijven, zodat reviews een krachtig hulpmiddel 
blijven voor consumenten en bedrijven.

Dit rapport is bedoeld om enkele van de 
gebieden te belichten die in het afgelopen 
jaar verder zijn ontwikkeld om online 

46,7 mln.
reviews geschreven in 2021

508 mln.
profielbezoeken in 2021

+21%
jaar-op-

jaar

+7%
jaar-op-

jaar

vertrouwen te beschermen en te bevorderen, 
en om te beschrijven hoe we het Trustpilot-
platform beheren.



Transparantierapport 05

Kijkend naar de vooruitgang die het team 
dit jaar heeft geboekt, wil ik een paar dingen 
uitlichten:

Trust & Transparency-commissie
In maart 2021, toen Trustpilot een 
beursgenoteerd bedrijf werd op de London 
Stock Exchange, hebben we een Trust & 
Transparency-commissie opgericht. Deze 
commissie is een van onze vele inspanningen 
om vertrouwen en transparantie te verankeren 
in alle Trustpilot-activiteiten, en bestaat 
uit mij als voorzitter, samen met vier niet-
uitvoerende bestuurders. Deze groep wordt 
ondersteund door andere management- en 
senior leiders die op uitnodiging hun kennis 
en expertise met ons delen. De commissie 
is verantwoordelijk voor het toezicht op het 
beleid en de procedures die we hanteren om 
de integriteit van de producten en diensten 
van Trustpilot te handhaven.

Vertrouwenssignalen — verificatie van 
consumenten en bedrijven
We luisteren voortdurend naar wat onze 
community denkt over de uitdagingen van de 
online wereld. In het afgelopen jaar hebben 
we ontdekt dat consumenten meer inzicht 
willen in de bedrijven waar ze reviews over 
lezen. We hebben ook gezien dat velen bereid 
zijn om elkaar te helpen om de verspreiding 

85%
van de mensen in het VK en de VS 
zegt bereid te zijn hun identiteit 
te verifiëren als dat andere 
consumenten zou beschermen 
tegen desinformatie online

van desinformatie online te voorkomen.
Zowel het zoeken naar meer context, maar 
ook de bereidheid om elkaar te helpen 
— een gevoel van altruïsme binnen onze 
community — waren positieve inzichten voor 
ons. Dit heeft ons ertoe aangezet om zowel 
consumenten als bedrijven de mogelijkheid te 

bieden hun identiteit te verifiëren.
Om te worden geverifieerd, moet men een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs delen 
en een selfie maken. We gebruiken dezelfde 
technologie die wordt gebruikt door banken, 
zorgaanbieders en onderwijsinstellingen. Met 
deze optionele functie kan elke gebruiker zijn 
steentje bijdragen aan het vergroten van het 
vertrouwen binnen de Trustpilot-community 
en de betrouwbaarheid van de informatie op 
ons platform. We hebben deze technologie 
begin 2022 uitgebracht in de VS en het VK, en 
tot nu toe hebben meer dan 49.000 reviewers 
hun identiteit geverifieerd.  

Reviewverkopers
‘Reviewverkopers’ zijn bedrijven en individuen 
die nepreviews online aanbieden. Door 
nepreviews te kopen, proberen bedrijven hun 
online reputatie kunstmatig te verbeteren, de 
reputatie van andere bedrijven te schaden en 
consumenten te misleiden. Reviewverkopers 
bieden hun diensten doorgaans aan op 
onafhankelijke websites, social media of 
online marktplaatsen. 

Door onze opsporingsmethoden voortdurend 
te verbeteren, zijn we steeds beter in 
staat om geavanceerde patronen van 
potentieel misbruik te herkennen en de 
oorsprong ervan te traceren. Zodoende 
kunnen we reviewverkopers bij de bron 
aanpakken en voorkomen dat deze reviews 
het Trustpilot-platform bereiken. Dit jaar 
hebben we rechtstreeks samengewerkt met 
marktplaatsen en socialmediaplatforms 
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We blijven er alles aan doen 
om het vertrouwen online te 
beschermen en te bevorderen. 

om verkoopaccounts voor reviews 
massaal te verwijderen en, indien nodig, 
verwijderingsverzoeken in te dienen tegen 
andere socialmediaplatforms en website-
hosts.

Geautomatiseerde actie en betere 
handhaving
Naast onze geautomatiseerde 
fraudedetectiesoftware die ons hele platform 
analyseert om misbruik op te sporen, 
zijn we dit jaar begonnen met het verder 
automatiseren van onze handhavingsacties. 
Dit heeft geleid tot een verhoogde mate 
van ondernomen acties door ons Content 
Integrity-team, wat tot uiting komt in de cijfers 
die in dit rapport worden gepresenteerd. 
Automatisering biedt ons de mogelijkheid 
om onze inspanningen om het platform te 
beschermen effectief op te schalen. Ook 
helpt het ons Litigation-team om juridische 
claims in te dienen in gevallen van ernstige en 
herhaaldelijke pogingen om consumenten te 
misleiden.

Ik ben ervan overtuigd dat we over de juiste 
combinatie van technologie en expertise 
beschikken om de impact van misbruik op 
consumenten en bedrijven op Trustpilot te 
voorkomen en te minimaliseren.

Carolyn Jameson
Chief Trust Officer
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Hoe we te werk gaan
Er zijn vier principes die aan de basis liggen van Trustpilot.

Neutraal

Trustpilot is een platform waar 
consumenten en bedrijven elkaar 
kunnen helpen, maar we zijn 
onafhankelijk van beide.

Open

Consumenten kunnen op 
Trustpilot kosteloos en 
op elk gewenst moment 
hun ervaringen delen over 
bedrijven.

Bedrijven kunnen kosteloos en 
op elk gewenst moment hun klanten 
uitnodigen om een review achter te 
laten.

Transparant

We communiceren helder 
en consistent over wat 
we doen en waarom we 

het doen.

Elk bedrijf op Trustpilot heeft 
een transparantiepagina waar 

consumenten kunnen zien hoe ze 
omgaan met reviews op Trustpilot.

Gelijke behandeling

Alle reviews worden gelijk behandeld, 
en alle consumenten en bedrijven die 
ons platform gebruiken moeten zich 

aan onze richtlijnen houden.

“De geloofwaardigheid 
van reviews en de manier 
waarop ze worden verzameld 
en beheerd, verschilt sterk 
op het internet. Het is dus 
belangrijk dat mensen 
begrijpen hoe er met hun 
feedback wordt omgegaan. 
Dit transparantierapport 
geeft iedereen meer inzicht in 
wat we bij Trustpilot doen en 
waarom.”
Carolyn Jameson
Chief Trust Officer

Ons freemium-bedrijfsmodel
Trustpilot heeft een freemium-bedrijfsmodel. 
Consumenten kunnen Trustpilot te allen 
tijde kosteloos gebruiken. Bedrijven hebben 
gratis toegang tot onze standaarddiensten, 
waarmee ze review-uitnodigingen kunnen 
versturen en reviews kunnen beantwoorden 
en rapporteren. Van alle bedrijven die ons 
platform in 2021 hebben gebruikt, maakte 
93% gebruik van onze gratis diensten. 

De inkomsten van Trustpilot worden 
gegenereerd door bedrijven die geabonneerd 
zijn op onze aanvullende softwarediensten. Zo 
geeft onze Review Insights-module bedrijven 
toegang tot uitgebreide statistieken en 
analysemogelijkheden voor het identificeren 
van klantsentimenten, opkomende trends 
en onderwerpspecifieke informatie. Met de 
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Location Reviews-module kunnen bedrijven 
op vestigingsniveau reviews verzamelen en 
beheren. We bieden ook extra tools, zoals 
TrustBox-widgets, waarmee bedrijven snel 
en eenvoudig hun reviews op hun website 
kunnen presenteren. Dit zijn slechts enkele 
van de diensten die wij aanbieden.

Aangezien we een commercieel bedrijf zijn, 
wordt er wel eens gesuggereerd dat we 
betalende bedrijven anders behandelen dan 
bedrijven die gebruikmaken van onze gratis 
diensten. Dat is onzin. Alle bedrijven krijgen 
dezelfde behandeling en alle reviews worden 
volgens dezelfde richtlijnen beoordeeld — 
ongeacht wie ze heeft geschreven of over 
welk bedrijf ze gaan. 

Als we kijken naar de statistieken, zijn er 
ook geen grote verschillen in de TrustScore 
en sterrenscore van betalende klanten in 
vergelijking met bedrijven die Trustpilot 
gratis gebruiken. In 2021 hadden betalende 
bedrijven die hun klanten actief uitnodigen 
om reviews achter te laten een gemiddelde 
TrustScore van 4,33 uit 5. Bedrijven die 
gebruikmaken van ons gratis pakket en actief 
klanten uitnodigen, hebben een gemiddelde 
score van 4,35.

We zien wel dat bedrijven die actief 
gebruikmaken van Trustpilot over het 
algemeen een hogere sterrenscore hebben 
dan bedrijven die minder actief zijn. 
Doordat ze hun klanten actief uitnodigen, 
wordt een breder scala aan ervaringen 
gedeeld, waaronder die van consumenten 
die anders niet uit eigen beweging een 

review zouden hebben achterlaten. Doordat 
actieve bedrijven regelmatig nieuwe reviews 
ontvangen, krijgen ze ook meer inzichten 
en feedback die ze kunnen toepassen om 
bedrijfsprocessen aan te scherpen. 

Er wordt soms gesuggereerd dat we bedrijven 
anders behandelen dan consumenten. Dat is 
niet waar. Zowel consumenten als bedrijven 
die ons platform gebruiken, moeten onze 
richtlijnen op dezelfde manier volgen.

Trustpilots richtlijnen
Om ervoor te zorgen dat consumenten en 
bedrijven elkaar kunnen vertrouwen, en ten 
behoeve van de Trustpilot-community, is het 
noodzakelijk dat iedereen onze richtlijnen 
volgt. Deze bieden een aantal belangrijke 
principes die erop gericht zijn om het 
Trustpilot-platform voor iedereen zo nuttig 
mogelijk te maken. De volledige richtlijnen 
van Trustpilot zijn hier te vinden.

Onze TrustScore — geen geheimen
Elk bedrijf op het Trustpilot-platform heeft 
een overkoepelende tevredenheidsscore 
(TrustScore) en een visuele 
sterrenclassificatie. Elke keer dat een bedrijf 
wordt beoordeeld, wordt de totale TrustScore 
opnieuw berekend. De formule voor de 
berekening houdt rekening met 3 factoren: 
hoe actueel de reviews zijn, het totale aantal 
reviews dat in de loop van de tijd is geplaatst 
en het Bayesiaanse gemiddelde.

We maken gebruik van het Bayesiaanse 
gemiddelde om ervoor te zorgen dat de 
algehele TrustScore in evenwicht blijft, zodat 
bedrijven met slechts een paar reviews 
geen zeer hoge of lage score krijgen. We 
nemen automatisch de waarde van 7 reviews 
van elk 3,5 sterren op in alle TrustScore-

Reviews 18.240 • Uitstekend

4,8

GEVERIFIEERD BEDRIJF

Bedrijf

TrustScore

https://nl.legal.trustpilot.com/
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berekeningen. Naarmate bedrijven na verloop 
van tijd nieuwe reviews ontvangen, neemt het 
gewicht van het Bayesiaanse gemiddelde af, 
omdat de TrustScore meer gewicht toekent 
aan de meest recente reviews.

Hoe we reviews weergeven 
We tonen reviews in chronologische volgorde, 
met de meest recente bovenaan. We bieden 
de mogelijkheid om te filteren op taal, score 
en zoekwoorden, zodat je gemakkelijk de 
informatie kunt vinden die voor jou relevant is. 

Categorieën
Zodra een bedrijf 1 review heeft ontvangen 
en minimaal 1 categorie heeft geselecteerd, 
wat kan worden gedaan zodra het profiel 
gratis is geclaimd, verschijnt het op de 
categoriepagina van het land waar het 
websitedomein is geregistreerd. Alle bedrijven 
op Trustpilot komen in aanmerking om 
als ‘beste’ te worden gerangschikt in een 
categorie, op voorwaarde dat ze ten minste 
25 reviews hebben ontvangen in de afgelopen 
12 maanden en over de status ‘Vraagt klanten 
om reviews’ beschikken. Bedrijven die aan 
beide vereisten voldoen, worden vervolgens 
gerangschikt op basis van hun TrustScore en 
aantal reviews.

Consumenten kunnen verschillende filters 
toepassen om bedrijven in een bepaalde 
categorie met elkaar te vergelijken. Ze kunnen 
filteren op het aantal reviews dat een bedrijf 
heeft ontvangen, de periode waarin ze zijn 
verzameld en het statuslabel van het bedrijf.

Hoe reviews tot stand komen 

Een Trustpilot-review kan op 3 manieren tot 
stand komen:

Organische reviews

We zijn geen platform dat alleen reviews 
toestaat die op uitnodiging zijn geschreven. 
Consumenten hebben de vrijheid om 
op elk gewenst moment hun service- en 
koopervaringen te delen, op voorwaarde dat 
ze een Trustpilot-account aanmaken en onze 
richtlijnen volgen. In 2021 zijn er 11.850.440 
organische reviews achtergelaten (17% meer 
dan in 2020). Wanneer consumenten op eigen 
initiatief een review schrijven zonder daartoe 
uitgenodigd te zijn, noemen we dit een 
organische review.

Goede service
Een geweldige ervaring en de service kon niet 
beter!

Pieter Mulder

2 uur geleden

2 reviews NL

Organisch
Niet op uitnodiging, op eigen initiatief 
geschreven.

11,8 mln.
organische reviews werden 
gepubliceerd in 2021

+17%
jaar-op-

jaar

https://support.trustpilot.com/hc/en-us/articles/219386577
https://support.trustpilot.com/hc/en-us/articles/219386577
https://support.trustpilot.com/hc/en-us/articles/201748946
https://support.trustpilot.com/hc/en-us/articles/219386577
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Geverifieerde reviews en op 
uitnodiging

Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om 
hun klanten uit te nodigen om een review 
achter te laten op Trustpilot.

Reviews die automatisch worden verzameld 
met Trustpilots uitnodigingssystemen, 
krijgen het label ‘Geverifieerd’, aangezien 
deze review-uitnodigingen automatisch 
worden geactiveerd nadat er een service- of 
koopervaring heeft plaatsgevonden met een 
bedrijf.

In het afgelopen jaar zijn we bedrijven blijven 
aanmoedigen om gebruik te maken van 
geautomatiseerde uitnodigingen. Dit vergroot 
het vertrouwen van consumenten in de 
reviews die ze zien. Ook zorgt het voor meer 
consistentie in hoe en wanneer bedrijven hun 
klanten uitnodigen. Op deze manier is het 

uitnodigingsproces zo holistisch en inclusief 
mogelijk. Als gevolg hiervan hebben we alleen 
al het afgelopen jaar een toename van 52% 
gezien in bedrijven die automatisch reviews 
verzamelen. 

In deze periode hebben we echter ook een 
directe correlatie gezien tussen het gebruik 
van en het vertrouwen in geautomatiseerde 
reviews door bedrijven. Bedrijven zijn namelijk 
meer geneigd om organische reviews in twijfel 
te trekken, omdat ze minder inzicht hebben 
in de schrijvers van deze reviews. Dit heeft 
geleid tot een toename van het aantal reviews 
dat is gerapporteerd met als reden ‘Niet 
gebaseerd op een service- of koopervaring.’ 
In de komende 12 maanden gaan we kijken 
naar nieuwe manieren om consumenten te 
helpen hun ervaringen in kaart te brengen.

Een bedrijf kan ook review-uitnodigingen 
versturen door gegevens te uploaden naar 
de systemen van Trustpilot, door links 
te genereren via het Business-account 
(handmatige uitnodigingen) of via hun eigen 
systemen. Wij beperken het gebruik van 
handmatige uitnodigingen via onze systemen 
door bedrijven slechts 90 dagen toegang 
te geven tot deze functie. Een uitzondering 
geldt voor bedrijven die om technische 
of gevoeligheidsredenen geen gebruik 
kunnen maken van onze geautomatiseerde 
integraties. 

Echt super tevreden!
Goede kwaliteit voor een degelijke prijs.

Op uitnodiging

Janne Visser
5 reviews NL

4 uur geleden

Geweldige klantenservice
Een verkeerd item ontvangen, toen gemaild en de 
volgende dag werd het juiste item verzonden!

Geverifieerd

TP
1 review NL

18 uur geleden

Op uitnodiging/geverifieerd
Een bedrijf nodigde een klant uit om een 
review te schrijven.

34,5 mln.
reviews werden er in 2021 geschreven n.a.v. 
een uitnodiging.

19,8 mln.
van de 34,5 miljoen reviews kregen het 
label 'Geverifieerd'.

+29%
jaar-op-

jaar

14,7 mln.
van de 34,5 miljoen reviews kregen het 
label 'Op uitnodiging'.

+12%
jaar-op-

jaar
+21%
jaar-op-

jaar
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Omgeleide reviews

Als we zien dat een gebruiker een review 
heeft geplaatst via een link op een website 
die leidt naar het Trustpilot-profiel van het 
betreffende bedrijf, markeren we de review als 
‘Omgeleid’. In 2021 zijn er in totaal 377.072 
omgeleide reviews geplaatst. Dit werd pas op 
1 september 2020 ingevoerd, en tot het einde 
van dat jaar werden er 134.652 omgeleide 
reviews geplaatst.

Een paar voorbeelden: 

• Wanneer het niet gepast is om alle klanten 
uit te nodigen, zoals voor dierenartsen en 
uitvaartcentra het geval is.

• Bedrijven die software voor 
klantrelatiebeheer (CRM) gebruiken 
die momenteel niet wordt ondersteund 
door onze geautomatiseerde 
uitnodigingsmethoden.

• Kleinere bedrijven zonder CRM.
• Bedrijven die actief zijn in 

privacygevoelige sectoren, zoals financiële 
dienstverlening of de gezondheidszorg, 
waar wettelijke beperkingen gelden voor 
het delen van klantinformatie.

In alle gevallen moet het proces 
van uitnodigen eerlijk, neutraal en 
onbevooroordeeld zijn. In geval van twijfel, 
analyseert ons Fraud & Investigations-team 
patronen voor het verzamelen van reviews 
en neemt het rechtstreeks contact op met 
reviewers om een   beter beeld te krijgen van 
het verzamelproces van bedrijven. Reviews 
die op deze manier worden verzameld, 
krijgen het label ‘Op uitnodiging’ in plaats van 
‘Geverifieerd’, omdat we minder zicht hebben 
op de interactie.

In 2021 werden er 34.505.763 reviews 
geschreven naar aanleiding van een review-
uitnodiging. Dit is een stijging van 21% ten 
opzichte van 2020. Hiervan kregen 19.817.882 
reviews het label ‘Geverifieerd’, een 
stijging van 29% ten opzichte van 2020, en 
14.687.881 reviews het label ‘Op uitnodiging’, 
een stijging van 12%.

Vertraagd maar opgelost
Mijn bestelling had vertraging. Het kwam uitein-
delijk na 2 weken aan, maar ik heb er meerdere 
keren over moeten mailen.

Omgeleid

Pieter Mulder

Een dag geleden

13 reviews NL

Omgeleid
De review is geplaatst via een link op 
een website die leidt naar het Trustpilot-
profiel van een bedrijf.

377K
omgeleide reviews in 2021

+180%
jaar-op-

jaar

https://support.trustpilot.com/hc/nl/articles/360016669979-Trustpilots-reviewlabels
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Reviews in cijfers

167,5 mln.
reviews op Trustpilot sinds 2007*

46,7 mln.
gepubliceerde reviews op Trustpilot in 2021

21,1 mln.
consumenten schreven in 2021 hun 
eerste review op Trustpilot

714.000
bedrijfsprofielen met Trustpilot-reviews

185.000
bedrijven ontvingen in 2021 hun eerste 
review

*Alle ingezonden reviews, inclusief reviews die later zijn 
verwijderd (getallen genomen op 31 december).

+9%
jaar-op-

jaar

+34%
jaar-op-

jaar

+21%
jaar-op-

jaar

+21%
jaar-op-

jaar
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In 2021 zijn er wereldwijd in totaal 46.733.230 
reviews geschreven op het Trustpilot-
platform. Dit is een stijging van 21% ten 
opzichte van vorig jaar. 

Eind 2021 waren er 714.301 bedrijfsprofielen 
met reviews op Trustpilot, waarvan er 414.015 
reviews hebben ontvangen in 2021. In 2020 
waren er nog 529.219 bedrijfsprofielen met 
reviews op Trustpilot, waarvan 314.275 
reviews ontvingen in 2020. 

In 2021 ontvingen 184.809 bedrijven hun 
eerste review op Trustpilot — een stijging 
van 21% jaar-op-jaar. In 2021 schreven in 
totaal 21.080.989 consumenten hun eerste 
Trustpilot-review, een stijging van 9% ten 
opzichte van 2020.

Elk bedrijf op Trustpilot heeft een 
bedrijfsprofiel. Een bedrijfsprofiel wordt 
aangemaakt zodra een consument naar een 
bedrijf zoekt op Trustpilot en vervolgens 
een review achterlaat. Bedrijven kunnen 
hun profiel vervolgens gratis claimen. 
Vorig jaar zijn alle bedrijfsprofielen in totaal 
580.046.611 keer bekeken, een stijging van 
7% ten opzichte van 2020. Dit laat zien hoe 
waardevol andermans ervaringen en feedback 
zijn voor consumenten.

Ingediende reviews naar aantal 
sterren

De verdeling van reviews naar sterrenscore 
is vergelijkbaar met 2020, met 73% van de 
reviews met 5 sterren en 14% van de reviews 
met 1 ster.

Ook negatieve reviews zijn belangrijk voor 
bedrijven, omdat ze ervan kunnen leren en zo 
zich kunnen verbeteren. Geen enkel bedrijf is 
perfect en consumenten waarderen bedrijven 
die openstaan voor feedback, vooral wanneer 
dingen niet volgens plan verlopen. 64% van 
de consumenten geeft de voorkeur aan een 
klantgericht bedrijf boven een bedrijf dat op 
het eerste oog perfect lijkt.

De 10 landen waar de meeste 
reviews werden gepubliceerd in 
2021

72,51%5 sterren

4 sterren

3 sterren

2 sterren

1 ster

8,22%

3,11%

2,52%

13,56%

� Verenigd Koninkrijk 16,9 mln.

� Verenigde Staten 6,1 mln.

� Frankrijk 3,2 mln.

� Denemarken 2,8 mln.

� Duitsland 2,5 mln.

� Nederland 2,1 mln.

� Italië 1,9 mln.

� Zweden 1 mln.

	 Spanje 1mln.


 Australië 795.000
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Hoe we ons platform 
beschermen

2,7 mln.
nepreviews verwijderd

1,8 mln.
reviews verwijderd door onze
geautomatiseerde 
fraudedetectiesoftware

5,8% van 
het totale 

aantal 
reviews in 

2021

+19%
jaar-op-jaar

100%
van de Trustpilot-reviews wordt 
gescreend door onze geautomatiseerde 
fraudedetectiesoftware

128.000
reviews worden gemiddeld elke 
dag geanalyseerd door onze 
geautomatiseerde software

110.000
reviews zijn in 2021 gerapporteerd 
door consumenten

0,2% van het 
totale aantal 

reviews in 2021

532.000
reviews zijn in 2021 gerapporteerd 
door bedrijven

1,1% van het 
totale aantal 

reviews in 
2021
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Wist je dat?

Een review die een authentieke ervaring 
beschrijft, is nooit een nepreview, zelfs 
niet als het beoordeelde bedrijf de 
feedback oneerlijk of onrechtvaardig 
vindt.

Het overgrote deel van de bedrijven en 
consumenten maakt op een eerlijke en 
correcte manier gebruik van het Trustpilot-
platform. Helaas zullen er altijd mensen zijn 
die het platform willen gebruiken op een 
manier die in strijd is met onze richtlijnen. 
Dit zijn reële bedreigingen die voortdurend 
aan ontwikkeling onderhevig zijn. Om 
ons hier goed tegen te kunnen wapenen, 
passen wij ons voortdurend aan. Helaas is 
het niet mogelijk om dit gedrag volledig te 
bestrijden  — net als dat het niet mogelijk 
is voor creditcardmaatschappijen om alle 
creditcardfraude te voorkomen —  maar we 
blijven het zeker altijd proberen.

Nepreviews en hoe we ze bestrijden 
In 2021 hebben we 2.722.255 nepreviews 
van ons platform verwijderd — 5,8% van het 
totale aantal reviews dat jaar. In 2020 was dat 
percentage 5,7%. Dit toont aan dat we steeds 
doeltreffender worden en op steeds grotere 
schaal kunnen opereren. 

Wat is een nepreview?
Wij definiëren nepreviews in het algemeen als 
reviews die geen getrouw beeld geven van 
een service- of koopervaring met een bedrijf, 
of reviews die worden achtergelaten in een 
poging de perceptie van de consument te 
manipuleren of een bepaald bedrijf in een 
kwaad daglicht te stellen.

Wat we onder nepreviews verstaan:
• Een review die door het bedrijf zelf is 

achtergelaten.
• Een review waarvoor is betaald in een 

poging om de score van een bedrijf op 
Trustpilot te beïnvloeden.

• Een review die is achtergelaten op 
het profiel van een concurrent in een 
opzettelijke poging om hun score op 
Trustpilot te ondermijnen.

• Reclame of een advertentie in de vorm van 
een review.

• Een review die van het platform is 
verwijderd omdat deze schadelijke en/of 
illegale inhoud bevat.

• Een review die niet gebaseerd is op een 
echte service- of koopervaring met een 
bedrijf.

In 2021 zijn er in totaal 1.846.564 nepreviews 
verwijderd door onze geautomatiseerde 
software, een stijging van 19% jaar-op-
jaar. Dit laat zien dat onze software alsmaar 
effectiever wordt. Het aantal reviews dat 
in 2021 door ons Content Integrity-team is 
verwijderd, is 875.691. 

Het aantal ontdekte en van het platform 
verwijderde nepreviews met 5 sterren is 
met 4% gestegen ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Dit is deels te danken aan 
onze inspanningen om reviewverkopers 
aan te pakken. De technologie die we nu 
gebruiken, stelt ons niet alleen in staat om 
misbruikpatronen te identificeren, maar 
biedt ook voldoende bewijs om reviews 
te kunnen koppelen aan de accounts van 
reviewverkopers, waardoor we beter in staat 
zijn om op te treden. 
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Technologie

Verwijderde nepreviews per sterrenscore

Het aandeel nepreviews met 1 ster is met 6% 
gestegen tot 29%. Doordat meer bedrijven 
nu gebruikmaken van een geautomatiseerde 
verzamelmethode, zijn er ook meer 
organische reviews gerapporteerd met als 
reden ‘Niet gebaseerd op een echte ervaring’. 
Aangezien het aantal organische reviews 
sinds 2020 met 17% is gestegen, gaan we 
ons de komende tijd inspannen om bedrijven 
te helpen organische reviews eenvoudiger 
te identificeren als echte ervaringen. Zo 
zullen we vooraf meer informatie verzamelen 
over de schrijvers van deze reviews en hen 
verzoeken om bewijs te leveren dat hun 
ervaring met een bedrijf kan aantonen. De dit 
jaar gelanceerde gebruikersverificatie is onze 
eerste stap om te onderzoeken hoe we meer 
vertrouwen kunnen creëren in organische 
reviews.

Onze op maat gemaakte, geautomatiseerde 
fraudedetectiesoftware is speciaal ontwikkeld 
om nepreviews te identificeren en te 
verwijderen.

Elke individuele review wordt door deze 
software gescand. Om verdachte patronen te 
kunnen identificeren, controleert de software 
diverse datapunten, zoals IP-adressen, 
gebruikersidentificatie, apparaatkenmerken, 
locatiegegevens en tijdstempels. Er worden 
gemiddeld ruim 128.000 reviews per dag 
op deze manier geanalyseerd. Naarmate 
we meer en meer informatie verzamelen 
over nepreviews en de gedragspatronen die 
daarmee gepaard gaan, raken onze systemen 
beter in staat om nepreviews en de personen 
die hiervoor verantwoordelijk zijn, op te 
sporen en aan te pakken.

Wanneer onze software op een nepreview 
stuit, wordt deze direct offline gehaald en 
sturen we een e-mail om de betreffende 
reviewer op de hoogte te stellen. Als een 
review reclame of promotionele inhoud bevat, 
sturen we geen e-mail. Dit is een extra laag 
van transparantie en verantwoording die ons 
in staat stelt om eventuele valse positieven 
(authentieke reviews die onterecht door 
onze systemen zijn verwijderd en na contact 
met een gebruiker weer zijn teruggezet) te 
identificeren en de technologie continu te 
optimaliseren. In 2021 bleek 11,8% van de 
offline gehaalde reviews vals-positief te zijn. 
Een verbetering ten opzichte van 2020, toen 
het percentage 14,7% bedroeg.

128.000
reviews worden gemiddeld 
elke dag geanalyseerd door 
onze geautomatiseerde 
software

5 sterren

29%

8%

8%
8%

46%

4 sterren 3 sterren

2 sterren 1 ster

Er bestaat geen wondermiddel voor het 
beschermen van ons platform, waardoor 
we moeten vertrouwen op technologie, 
community en mensen.



Transparantierapport 17

Wist je dat?

Consumenten kunnen een review 
rapporteren door op het vlag-icoontje te 
klikken dat onder elke review zichtbaar 
is. 

Community

Onlangs hebben we een vertraging van 
maximaal twee uur ingevoerd tussen het 
moment dat een review wordt ingediend 
en het moment dat deze op ons platform 
wordt gepubliceerd. Deze vertraging stelt 
ons in staat om onze geautomatiseerde 
technologie in een ander en gespreid 
tijdsbestek te laten functioneren, wat ons nog 
meer mogelijkheden biedt om nepreviews te 
bestrijden voordat ze ons platform bereiken. 
De inhoud van de reviews blijft verder 
ongewijzigd. Niemand heeft de mogelijkheid 
om een review aan te passen of te bewerken, 
behalve de schrijver van de review zelf. Zodra 
onze geautomatiseerde technologie de review 
heeft geanalyseerd, verschijnt deze openbaar 
op het platform.

Toegewijde technologieën om misbruik 
aan te pakken 
Naast onze geautomatiseerde software die 
elke review controleert, maken we gebruik 
van aanvullende methoden om specifieke 
vormen van misbruik te detecteren. Hierbij 
hanteren we een gelaagde aanpak om 
nepreviews te identificeren en te bestrijden.

We gebruiken een speciaal systeem 
om gedragspatronen en relaties tussen 
gebruikers en clusters van activiteiten te 
identificeren — zowel op ons platform als op 
het internet in het algemeen. Op deze manier 
kunnen we specifieke vormen van misbruik 
gerichter aanpakken, zoals het identificeren 
van verkopersprofielen en bedrijven die zijn 
gelinkt aan de aankoop van nepreviews 

(zie ‘Reviewverkopers’ op pagina 6). 

Ons anomalie detectiesysteem brengt 
ongebruikelijke patronen in reviews aan 
het licht, variërend van een toestroom 
van reviews over een bepaald bedrijf tot 
ongebruikelijke conversiepercentages voor 
review-uitnodigingen. Deze technologie 
markeert automatisch bedrijfsprofielen 
op ons platform die verder onderzoek 
vereisen door het Fraud & Investigations- of 
Content Integrity-team. We gebruiken deze 
technologie bijvoorbeeld om te controleren 
of een bedrijf reviews op een oneerlijke 
of bevooroordeelde manier verzamelt, of 
gebruikmaakt van beloningen om reviews 
te verzamelen, wat in strijd is met onze 
richtlijnen. We gebruiken deze tool ook om 
mediastormen op te sporen. Dit zijn situaties 
waarin bedrijven een aanzienlijk aantal 
reviews ontvangen die niet gebaseerd zijn 
op een service- of koopervaring, maar het 
resultaat zijn van berichtgeving in de media 
over dat bedrijf of een oproep tot actie op 
social media.

Ook de community op Trustpilot helpt 
ons om het vertrouwen op het platform te 
beschermen en te bevorderen.

Zowel consumenten als zakelijke 
gebruikers kunnen te allen tijde een review 
rapporteren als ze denken dat deze in strijd 
is met onze richtlijnen. We noemen dit 
‘gerapporteerde reviews’. Ook hebben we een 
klokkenluidersfunctie, waarmee gebruikers 
problemen vertrouwelijk aan ons kunnen 
melden. Alle gerapporteerde reviews worden 
beoordeeld door de specialisten van het 
Content Integrity-team.
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5 sterren 4 sterren 3 sterren

2 sterren 1 ster

36%

5%
5%

7%

48%

Door consumenten gerapporteerde 
reviews per score

Het aantal door consumenten gerapporteerde 
reviews steeg van 88.412 in 2020 naar 
110.663 in 2021. Dit is 0,2% van alle 
reviews die zijn geplaatst, zowel in 2020 
als in 2021. Van alle rapportages werden 
er 18.065 als geldig verklaard door het 
Content Integrity-team. Dit komt neer op 
een nauwkeurigheidspercentage van 16% in 
2021, vergeleken met 12,4% in 2020. Deze 
stijging is het resultaat van het vergroten van 
de duidelijkheid rond rapportageredenen en 
-processen in 2020.

Door consumenten gerapporteerde 
reviews per reden
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Bedrijven die reviews rapporteren
Bedrijven kunnen een review rapporteren via 
hun bedrijfsaccount of — als ze geen account 
hebben — door contact op te nemen met ons 
Content Integrity-team.

In 2021 zijn er in totaal 532.853 reviews 
gerapporteerd door bedrijven. In de context 
van het totale aantal reviews betekent dit 
een daling van het percentage reviews dat 
door bedrijven gerapporteerd is. In 2020 
werd 1,2% van alle reviews gerapporteerd 
door bedrijven, terwijl dat in 2021 1,1% 
was. Van deze rapportages werden er 
411.093 als correct beoordeeld door ons 
Content Integrity-team.Dat betekent dat het 
nauwkeurigheidspercentage van bedrijven 
77,2% was, vergeleken met 62,8% in 2020. 
Ook dit is het resultaat van het vergroten van 
de duidelijkheid rond rapportageredenen en 
-processen in 2020, gecombineerd met het 
toegenomen gebruik van geautomatiseerde 
review-uitnodigingen, dat bedrijven meer 
inzicht geeft in de bron van reviews. 

5 sterren 4 sterren 3 sterren

2 sterren 1 ster

Door bedrijven gerapporteerde reviews 
per score
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4% 3%
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Nauwkeurigheidspercentages van 
rapportages
Zoals je kunt zien, is er een groot verschil 
tussen de percentages van geldige 
rapportages door consumenten en bedrijven. 
Dat komt omdat bedrijven over het algemeen 
de tijd nemen om zich te verdiepen in 
de reviews die ze ontvangen en meestal 
over meer informatie beschikken, zoals 
aankoopgegevens. 

Consumenten hebben daarentegen alleen de 
informatie in de review zelf. We zien soms ook 
dat consumenten al hun positieve reviews 
rapporteren als ze een slechte ervaring 
hebben gehad met een bedrijf. Bij nader 
onderzoek blijken deze rapportages vaak 
ongeldig te zijn. 

Een review kan om de volgende redenen 
gerapporteerd worden door bedrijven en 
consumenten: 

• Bevat schadelijke en/of illegale inhoud.
• Bevat persoonlijke informatie.
• Bevat reclame of promotionele inhoud.
• Niet gebaseerd op een service- of 

koopervaring.
• Voor een ander bedrijf bedoeld (alleen 

bedrijven kunnen om deze reden een 
review rapporteren).

We stellen gebruikers niet elke keer op 
de hoogte wanneer hun review wordt 
gerapporteerd. We sturen ze pas een e-mail 
zodra is vastgesteld dat hun review in strijd is 
met onze richtlijnen, met duidelijke instructies 
om het probleem op te lossen.

Mensen
Content Integrity en Fraud & 
Investigations
Elke gerapporteerde review wordt beoordeeld 
door onze getrainde Content Integrity-
specialisten. De eerste reactietijd op 
gerapporteerde reviews, in alle markten 
wereldwijd, is momenteel minder dan 48 uur. 
We hebben ook een Fraud & Investigations-
team, dat de meer complexe situaties 
onderzoekt en oplost. Beide teams hebben 

toegang tot geavanceerde tools waarmee ze 
patronen in reviews kunnen onderzoeken op 
verdere anomalieën. 

Het Trustpilot-team dat zich bezighoudt 
met het beschermen en bevorderen 
van vertrouwen en transparantie op ons 
platform, bestond eind december 2021 
uit 88 medewerkers. In dit team bevinden 
zich CI-agents, onderzoekers, advocaten, 
technologie-experts en communicatie- en 
trainingsspecialisten. Daarnaast besteedt 
Trustpilot verschillende integriteitstaken uit 
om flexibiliteit in het beheer van het volume 
van reviewactiviteiten mogelijk te maken.

De manier waarop we luisteren en 
verbeteren
Ons Content Integrity-team werkt hard om 
ervoor te zorgen dat zowel consumenten als 
bedrijven een eerlijke behandeling krijgen. 
Maar waar mensen werken, worden fouten 
gemaakt. Dat kan soms frustrerend zijn voor 
mensen die de moeite hebben genomen om 
een review te schrijven of informatie met ons 
te delen die we op de een of andere manier 
over het hoofd hebben gezien. We nemen de 
feedback van onze gebruikers zeer serieus, 
en als gevolg hiervan hebben we een nieuwe 
bezwaarprocedure geïntroduceerd. Dit geeft 
consumenten en bedrijven die het niet met 
ons eens zijn de kans om ons besluit aan te 
vechten, en het geeft ons de kans om te leren 
en te verbeteren.
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Maatregelen

121.000
waarschuwingen zijn uitgegeven in 2021

1.425
cease & desist-brieven verstuurd

2.637
consumentenwaarschuwingen live op 
Trustpilot

2.098
consumentenmeldingen toe-
gevoegd in 2021

136
aantal beëindigde contract-
en in 2021

+38%
jaar-op-

jaar

+405%
jaar-op-

jaar

+1236%
jaar-op-

jaar

+210%
jaar-op-

jaar
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Helaas zal er altijd een kleine minderheid zijn 
die de integriteit van ons platform probeert 
te ondermijnen om de mening van mensen 
te beïnvloeden. Het Content Integrity-team, 
het Fraud & Investigations-team en onze 
juridische afdeling vormen samen het Trust & 
Transparency-team dat als doel heeft om dit 
probleem aan te pakken.

In 2021 hebben we de acties die we 
ondernemen om misbruik van ons platform te 
detecteren verder kunnen automatiseren. 

Verdere details over deze maatregelen zijn te 
vinden in ons beleid.

Waarschuwingen 
Wanneer misbruik van ons platform wordt 
vastgesteld, zoals wanneer we mogelijk 
neppe reviews ontdekken of merken 
dat een bedrijf misbruik maakt van onze 
rapportagefunctie, krijgt het bedrijf een 
waarschuwing van ons. Afhankelijk van de 
ernst van het misbruik kunnen wij ook direct 
overgaan tot het versturen van een formele 
kennisgeving. 

In 2021 hebben we 121.048  waarschuwingen 
afgegeven. Dit is een forse stijging ten 
opzichte van het aantal waarschuwingen 
in 2020 (38.957). De meeste van deze 
waarschuwingen (99%) zijn verzonden met 
behulp van onze geautomatiseerde systemen. 
Slechts 1% is handmatig verzonden, na 
controle van onze teams.

Veel waarschuwingen zijn niet het gevolg van 
slechte intenties, maar van gebruikersfouten 
of misverstanden. De waarschuwingen dienen 
dus ook als voorlichting om verder misbruik 
van ons platform te voorkomen.

Formele kennisgeving 
Als een bedrijf zich na een waarschuwing 
blijft misdragen, sturen we een formele 
kennisgeving met het verzoek om daar 
onmiddellijk mee te stoppen. In 2021 hebben 
we in totaal 1.425 ‘cease & desist’-brieven 
verstuurd. Ook dit aantal is gestegen: in 2020 
waren het er 1.030.

Als bedrijven een formele kennisgeving 

ontvangen voor het schenden van onze 
richtlijnen, registreren we dit in onze interne 
systemen en kunnen ze zich niet aanmelden 
voor een betaald abonnement op Trustpilot 
zolang het wangedrag niet is gestopt. Als 
bedrijven al een betaald abonnement hebben, 
stellen we beperkingen op hun account, 
zodat ze hun huidige abonnement niet kunnen 
wijzigen, upgraden of verlengen totdat de 
schending van onze richtlijnen is gestopt.

Samenwerking beëindigen 
Als bedrijven met een betaald Trustpilot-
abonnement onze richtlijnen blijven schenden 
nadat ze een cease & desist-brief hebben 
ontvangen, beëindigen we hun abonnement. 
Het is niet gebruikelijk dat misbruik voortduurt 
na een formele kennisgeving, maar in 2021 
hebben we 136 contracten beëindigd. 

Op dit punt zullen we ook de functies van 
hun accounts tot een minimum beperken, 
wat inhoudt dat ze enkel nog reviews kunnen 
beantwoorden en rapporteren. We vinden het 
belangrijk dat iedereen te allen tijde reviews 
kan rapporteren, aangezien onze community 
een belangrijke rol speelt in de bestrijding 
van nepreviews en frauduleus gedrag. Dit 
geldt voor alle bedrijven, ongeacht of ze 
wel of niet gebruikmaken van onze betaalde 
diensten. Deze bedrijven kunnen echter geen 
review-uitnodigingen meer versturen via 

Reviews 169 • Slecht

Bedrijf

Waarschuwing — we hebben mis-
bruik vastgesteld
We hebben een aantal nepreviews over dit 
bedrijf ontdekt en verwijderd.

Als we meer verdachte reviews op dit profiel 
aantreffen, zullen we die ook verwijderen. 
Als je denkt dat een review nep is, kun je dit 
melden met behulp van de rapportagetool.

Openbare consumentenwaarschuwing

https://nl.legal.trustpilot.com/for-everyone/action-we-take
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ons platform, en het is hen verboden om het 
Trustpilot-logo, TrustScore, sterrenscore en 
Trustpilot-reviews op hun website en in al hun 
overige communicatie-uitingen te gebruiken. 

Openbare waarschuwingen voor 
consumenten
Als een bedrijf niet stopt met het schenden 
van onze richtlijnen, en de integriteit van 
ons platform blijft ondermijnen, plaatsen 
we een consumentenwaarschuwing op hun 
bedrijfsprofiel.

Eind 2021 waren er 2637 
consumentenwaarschuwingen live 
op Trustpilot. Dit is een aanzienlijke 
stijging ten opzichte van de 522 
openbare waarschuwingen die in 2020 
op bedrijfsprofielen zijn geplaatst. Dit 
is te danken aan de automatisering van 
waarschuwingen en ons verbeterde vermogen 
om misbruik op te sporen.

We plaatsen een waarschuwing voor 
een bepaalde periode op het betreffende 
bedrijfsprofiel, waarna we controleren of 
het bedrijf nog steeds misbruik maakt 
van ons platform. We verwijderen geen 
consumentenwaarschuwingen totdat het 
wangedrag volledig is gestopt en er een 
redelijke hoeveelheid tijd is verstreken. Dit 
helpt ervoor te zorgen dat consumenten 
goed op de hoogte zijn van de pogingen van 
een bedrijf om consumenten te misleiden, 
of anderszins misbruik te maken van ons 
platform. 

Openbare consumentenmeldingen
Naast consumentenwaarschuwingen maken 
we ook gebruik van consumentenmeldingen. 
Dit doen we wanneer er niet per se sprake 
is van misbruik van ons platform, maar wij 
van mening zijn dat er bepaalde informatie 
is waarvan gebruikers op de hoogte moeten 
worden gebracht. Bijvoorbeeld als een 
bedrijf veel media-aandacht heeft gekregen 
of onderworpen is aan toezicht door 
regelgevende instanties. 

We tonen deze meldingen net zo lang als 
nodig is om voor voldoende aandacht 
onder consumenten te zorgen. In 2021 zijn 

Consumentenmeldingen tijdens 
mediastormen

Ook bij mediastormen wordt ons 
systeem voor consumentenmeldingen 
steeds vaker ingezet. Dit is wanneer 
een bedrijfsprofiel een plotselinge 
toevloed van reviews ontvangt die 
meningen kunnen bevatten die niets 
te maken hebben met authentieke 
service- of koopervaringen. In de meeste 
gevallen schorten we de pagina op en 
voegen we een consumentenmelding 
toe om consumenten te helpen 
de situatie te begrijpen. In 2021 
hebben we een toenemend aantal 
mediastormen meegemaakt als reactie 
op gebeurtenissen in de wereld. 
Bijvoorbeeld voetbalfans van een 
prominent voetbalteam die sponsors 
negatief beoordelen, reacties op 
bedrijven vanwege opmerkingen 
van hun personeel op social media 
en een computerspelbedrijf met 
leveringsproblemen als gevolg van de 
pandemie.

er 2.098 openbare consumentenmeldingen 
toegevoegd, vergeleken met 157 in 2020. 
Daarvan hield 25% verband met het 
coronavirus en was bedoeld om mensen aan 
te raden voorzichtig te zijn in hun contact met 
testaanbieders of andere verwante bedrijven.

https://support.trustpilot.com/hc/nl/articles/360015307280-Meer-informatie-over-waarschuwingen-en-meldingen-voor-consumenten
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Consumentenmeldingen voor 
informatie over regelgeving

Wij maken ook steeds meer gebruik van 
onze geautomatiseerde processen om 
consumenten proactief te informeren 
wanneer een bedrijf onder toezicht van 
regelgevende instanties komt te staan 
en hen aan te sporen nog voorzichtiger 
te zijn. We hebben ons in eerste 
instantie gericht op de financiële sector, 
aangezien vertrouwen in deze sector van 
groot belang is en de invloed ervan op 
de consument aanzienlijk is. Dit betekent 
dat websites van toezichthoudende 
instanties automatisch zullen worden 
gecontroleerd op waarschuwingen, 
aankondigingen van onderzoeken en 
handhavingsmaatregelen die tegen 
een bedrijf zijn genomen. Vervolgens 
vergelijken we deze resultaten met 
bedrijven die actieve profielen op 
Trustpilot hebben. In het geval van 
een match, wordt er automatisch een 
melding van de regelgevende instantie 
op het bedrijfsprofiel geplaatst. 

Momenteel houden we toezicht op 
waarschuwingen die zijn geplaatst 
door de International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) van 
de Britse Financial Conduct Authority 
(FCA). We zijn bezig met het toevoegen 
van andere instanties, zoals de U.S. 
Securities and Exchange Commission 
(USEC) en het Deense Financial 
Supervisory Authority (FSA).

Reviewaccounts blokkeren
Wanneer gebruikers herhaaldelijk onze 
richtlijnen voor reviewers schenden, zoals 
het plaatsen van nepreviews of het op wat 
voor manier dan ook bedreigen of intimideren 
van bedrijven, zullen we de toegang tot hun 
Trustpilot-account opschorten of blokkeren.

Stoppen met delen van 
zoekmachinegegevens
Wanneer we een consumentenwaarschuwing 
plaatsen op een Trustpilot-profiel, worden er 

ook geen gegevens meer gedeeld over dat 
bedrijf met zoekmachines. Dit betekent dat 
we stoppen met het delen van de TrustScore, 
sterrenscore en andere reviewgegevens die 
zoekmachines kunnen weergeven in hun 
zoekresultaten, of anderszins gebruiken om 
bedrijven te indexeren en te rangschikken in 
zoekresultaten.

Verdere maatregelen 
• Afhankelijk van de aard en de ernst van 

het misbruik, kunnen we ook de volgende 
actie(s) ondernemen om schade aan 
consumenten te voorkomen en vertrouwen 
in ons platform te waarborgen: 

• Juridische stappen, met inbegrip van 
gerechtelijke procedures.

• Het delen van informatie met 
wetshandhavingsinstanties, regelgevende 
organen of de media om het bewustzijn te 
vergroten.

• Het delen van informatie met derden, 
indien dit redelijk en van toepassing is.

Juridische stappen
Wanneer het ons niet lukt om herhaaldelijk 
misbruik van ons platform op te lossen, 
zijn we bereid om juridische stappen te 
ondernemen. Tijdens de eerste maanden 
van 2022 hebben we al meerdere malen 
juridische stappen ondernomen om 
een gerechtelijk bevel te verkrijgen om 
schending van Trustpilot-richtlijnen en het 
plaatsen van nepreviews te voorkomen. 
Het is belangrijk dat we er alles aan doen 
om zowel consumenten als fatsoenlijke 
bedrijven te beschermen tegen misleiding. 
Misbruik maken van reviews is voor ons 
onaanvaardbaar.

We krijgen vaak de vraag waarom we 
recidivisten niet gewoon van ons platform 
verwijderen. Heel simpel: daarmee verwijder 
je ook het zicht van consumenten op het 
gedrag van bedrijven. Het is beter om 
consumenten getuige te laten zijn van 
dit gedrag, dan te voorkomen dat deze 
informatie aan de oppervlakte komt. Sterker 
nog, dit zou fraudeurs alleen maar in de kaart 
spelen.

Door te investeren in technologie om clusters 
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van vermoedelijke nepreviews te identificeren 
op basis van online gedragsgegevens, 
hebben we effectiever kunnen optreden 
tegen reviewverkopers. We hebben succesvol 
actie ondernomen tegen 12 websites die 
reviews verkopen, en 26 verkoopgroepen 
en valse Trustpilot-accounts van deze 
platforms verwijderd. We hebben ook civiele 
rechtszaken aangespannen tegen twee 
afzonderlijke ontwikkelaars die nepreview-
widgets aan bedrijven aanboden om reviews 
en Trustpilot-content online weer te geven op 
een manier die consumenten misleidt en onze 
richtlijnen schendt.
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Zowel consumenten als bedrijven die ons 
platform gebruiken, kunnen een review 
plaatsen over hun ervaring met Trustpilot. Alle 
reviews die we ontvangen, worden openbaar 
getoond op ons bedrijfsprofiel op Trustpilot. 
Veel van de onderstaande informatie is voor 
iedereen te zien op Trustpilots zakelijke 
transparantie-pagina. Als reviewplatform 
is het uiteraard belangrijk dat we ons aan 
dezelfde normen houden als alle andere 
bedrijven op Trustpilot. 

Reviews over Trustpilot in 2021
In 2021 hebben we meer dan 38.541 reviews 
ontvangen over ons bedrijf, waarvan de ruime 
meerderheid (79%) 4 of 5 sterren heeft, en 
14% 1 ster. 

Reviews over Trustpilot

Hoe we in 2021 onze reviews hebben 
verzameld en ontvangen 
Iedereen kan op het openbare bedrijfsprofiel 
van Trustpilot een review achterlaten. 
Wanneer bedrijven een gratis Trustpilot-
profiel hebben aangemaakt of zich hebben 
geabonneerd op onze betaalde diensten, 
ontvangen ze na twee weken automatisch 
een review-uitnodiging van ons. Daarnaast 
nodigen we ook consumenten automatisch uit 
om ons te beoordelen nadat ze ons platform 
hebben gebruikt om een review te plaatsen 
over een bedrijf.

Beantwoorde reviews in 2021
In 2021 hebben we gereageerd op 75% van 
onze reviews.

Ons rapportagegedrag
We hebben in 2021 in totaal 6 reviews 
gerapporteerd. Van deze reviews waren 
er 5 gerapporteerd voor het opnemen van 
persoonlijke informatie. Hiervan zijn er 2 terug 
op het platform gezet nadat de betreffende 
gebruikers de reviews hadden aangepast in 
overeenstemming met onze richtlijnen.

Positieve feedback

De vele 5-sterrenreviews tonen aan dat de 
meeste Trustpilot-gebruikers zeer tevreden 
zijn. Voordelen die vaak door consumenten 
worden genoemd, zijn de mogelijkheid om 
in nauw contact te staan met bedrijven en 
de mogelijkheid om andere consumenten 
te helpen een weloverwogen beslissing te 
nemen. Bedrijven noemen de mogelijkheid 
om dichter bij hun klanten te staan en het 
opbouwen van vertrouwen als de grootste 
voordelen.

71%5 sterren

4 sterren

3 sterren

2 sterren

1 ster

8%

3%

3%

15%

Trustpilot is top

Ik vind Trustpilot erg handig. Ik koop 
nooit iets online zonder de reviews van 
het bedrijf op Trustpilot te lezen.
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Stop met het verwijderen van 
negatieve reviews

Waarom hebben jullie mijn review over 
een scamwebsite verwijderd? Het klopt 
wat ik zeg en ik heb verifieerbaar bewijs 
dat het inderdaad oplichterij is. Als jullie 
frauduleuze websites ondersteunen door 
reviews te verwijderen, is jullie website 
niet betrouwbaar.

Negatieve feedback




