
 

 

De kosten van mobiel bellen in het 
buitenland – een nieuwe website van de 
Commissie 
Eurocommissaris Reding is gestart met een nieuwe website die de consument moet 
helpen zijn uitgaven voor mobiel bellen in het buitenland te beperken. Op de nieuwe 
website staan tariefvoorbeelden en tips om kosten te besparen.  

 

Waarom deze website? 

Dankzij "roaming" kunt u uw gsm ook gebruiken 
wanneer u op vakantie of voor zaken in het 
buitenland bent: u kunt bellen en gebeld worden, 
net als in eigen land. 

Op 4 oktober 2005 is eurocommissaris Viviane 
Reding met een website gestart die de roaming-
tarieven inzichtelijker moet maken zodat u een 
voordeligere keuze kunt maken. 

http://europa.eu.int/information_society/roaming 

Op de website staan tabellen met tariefvoorbeelden 
en directe links naar de sites van de mobiele 
exploitanten in de EU die een concrete indruk 
geven van de hoogte van de roaming-tarieven 
waarmee u over de grens te maken krijgt. De site 
geeft ook adviezen en tips om de kosten van mobiel 
bellen in het buitenland binnen de perken te houden 
en u te helpen zo voordelig mogelijk uit te zijn. 
Bovendien geeft de site antwoorden op veel 
gestelde vragen, een uitleg van het roaming-jargon 
en contactadressen waar u met problemen 
terechtkunt. 

 

Hoe kunt u als consument voordeliger uit zijn? 

De ERG (Europese Groep van regelgevende 
instanties), waarbij alle nationale toezichthouders 
van de EU zijn aangesloten, moet zorgen voor een 
uniforme regelgeving in geheel Europa. Zij heeft 
vastgesteld dat de hoge consumententarieven niet 
altijd gerechtvaardigd worden door de roaming-
kosten. De tarieven zijn voor de consument ook niet 
inzichtelijk genoeg. 

De Commissie meent dat de consument, ook bij de 
hoge tarieven voor mobiel bellen in het buitenland, 
voordeliger uit kan zijn als hij zich actief opstelt. De 
website geeft voorbeelden van tarieven die de 
exploitanten in eigen land vragen en de verschillen 
tussen de tarieven (per september 2005) bij gebruik 
van uiteenlopende buitenlandse gsm-netwerken. 
Daarnaast worden rechtstreekse links naar de 
webpagina's met de tarieven van de aanbieders 
verstrekt, zodat de consument kan nagaan welke 
mogelijkheden hij heeft. 

De website geeft ook tips om te besparen op de 
uitgaven voor mobiel bellen in het buitenland, zoals: 

Internationale roaming 
Informatiemaatschappijbeleid 
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Hoe werkt roaming? 

U steekt de grens over. Hoe komt het dat uw gsm toch blijft werken? De mobiele exploitant waarmee u in eigen land 
in zee bent gegaan (uw eigen aanbieder), heeft in dat andere land geen gsm-net. Hoe kan het dat u toch nog 
kunt bellen en gebeld kunt worden? 

Antwoord:  

Zodra u de grens overgaat bent u te gast ("roamt" u) op een mobiel telefoonnet in het land van bestemming. Dit 
"gastheer-netwerk" handelt ten minste een deel van elk door u gemaakt of ontvangen telefoongesprek af.  

In plaats van u een aparte rekening te sturen, krijgt de "gastheer" zijn kosten vergoed door uw eigen exploitant op 
basis van een onderling afgesproken groothandelstarief; uw eigen aanbieder brengt u deze kosten in rekening op 
uw volgende factuur, samen met wat u hem verder nog verschuldigd bent.  

Uw kunt het gastheer-netwerk zelf kiezen - het is een kwestie van de juiste toetsen op uw toestel gebruiken!  

http://europa.eu.int/information_society/roaming


 

 

Vraag bij uw eigen mobiele exploitant (en andere 
aanbieders) de geldende tarieven op voor de 
landen waar u naartoe gaat.  

� Overweeg over te stappen op een 
concurrent als die een beter aanbod heeft. 

� Bedenk dat u de roaming-kosten kunt 
beïnvloeden door zelf het roaming-netwerk 
te kiezen. 

� Meestal bent u met een vooruitbetaalde 
kaart duurder uit dan als reguliere abonnee. 

� Vraag uw mobiele aanbieder naar eventuele 
aanbiedingen. Laat uw vrienden en familie 
weten dat u op reis gaat.  

� Probeer altijd te profiteren van de vaak veel 
voordeligere dalurentarieven. Deze gelden 
's avonds (meestal na 19.00 uur) en in de 
weekends. 

� Denk erom dat mobiele aanbieders vaak per 
minuut rekenen en niet per seconde.  

� Overweeg de aanschaf van een lokale SIM-
kaart. U heeft dan in het buitenland wel een 
ander nummer, maar u betaalt bij uitgaande 
gesprekken niet meer dan het lokale tarief. 

Voor informatie over roaming-tarieven neemt u het 
best eerst contact op met uw eigen aanbieder. Ook 
met klachten over de roaming-tarieven of andere 
aspecten van gsm-diensten stapt u eerst naar de 
klantendienst van uw eigen exploitant. Zie de lijst 
van Europese exploitanten van mobiele netwerken.  

� De lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen 
dat de consument gebruik kan maken van 
een buitengerechtelijke geschillenprocedure, 
als hij niet tevreden is over de behandeling 
van zijn klacht door de exploitant. Om 
erachter te komen met wie u in zulke 
gevallen contact moet opnemen wendt u 
zich het best eerst tot de nationale 
toezichthouders (zie Contactadressen). 

 

Wat wordt er aan de roaming-kosten gedaan?  

De markt voor internationale roaming valt, net als 
die voor andere vormen van elektronische 
communicatie, onder nationale en Europese 
wetgeving.   

De Commissie maakt actief gebruik van haar 
onderzoek- en handhavingsbevoegdheden om 
concurrentievervalsing door bepaalde 
netwerkexploitanten te bestrijden. De gestarte 
procedures (op basis van artikel 82 van het EG-
Verdrag) zijn evenwel nog niet afgerond.   

Wat roaming-tarieven betreft, werken de nationale 
toezichthouders nauw samen met de Commissie. 
Op dit moment gaan zij voor hun nationale markten 
na of de roaming-tarieven die de exploitanten elkaar 

aanrekenen, niet onredelijk zijn. Deze tarieven 
hebben directe gevolgen voor de prijs die de 
consument betaalt. De toezichthouders zullen de 
Commissie te zijner tijd meedelen welke besluiten 
zij van plan zijn te nemen.  

Ten slotte hebben de toezichthouders onlangs laten 
weten in ERG-verband (Europese Groep van 
regelgevende instanties) meer te willen doen om de 
roaming-tarieven inzichtelijker te maken. 

 
Wat heeft de Commissie bereikt met haar 
initiatieven ten aanzien van internationale 
roaming? 

Er zijn signalen dat er geleidelijk wat meer 
concurrentie op de markt begint te komen. Enkele 
grote Europese exploitanten zijn onlangs met 
vereenvoudigde tariefformules gekomen, die 
voordeliger lijken voor de consument.  

Maar het is nog te vroeg om te zeggen wat dit voor 
de roaming-tarieven betekent. De Commissie vindt 
dat de mobiele exploitanten in Europa nog heel wat 
vooruitgang moeten en kunnen bereiken. Daarom 
heeft de Commissie dit initiatief genomen en zal zij 
de nieuwe website om de zes maanden bijwerken. 

 

 

 

 

 
Zie ook: 

• Persmededeling van de Commissie over 
roaming 

• Informatieblad 23: Mobiele communicatie 

Alle informatiebladen en andere documenten 
kunnen worden gedownload van “Europe’s 
Information Society: Thematic Portal”, zie 
hieronder. 
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Meer informatie 

• Welkomstpagina van de website: 

http://europa.eu.int/information_society/industry/co
mms/mobile/index_en.htm 

• Europe’s Information Society: Thematic Portal 
http://europa.eu.int/information_society/ 

• Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en 
media: 
Beaulieulaan 24, 1160 Brussel 
infso-desk@cec.eu.int 

http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/i
ndex_en.htm 

 

http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/consumer/operators/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/contacts/index_en.htm
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