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L
ichtpuntje’ wordt het woord van het jaar 2013 nu het op-
timisme in onze samenleving langzaamaan lijkt terug te 
keren. niet langer is er sprake van ‘een nieuwe realiteit’ 
en ‘een crisis die nooit meer over zal gaan’, maar gloort 
er zowaar enige hoop aan de Hollandse horizon. Die gloort 

ook voor consumenten zoals u en ik, die jarenlang gebukt gingen 
onder bizar hoge belkosten zodra we inprikten op een buitenlands 
telecomnetwerk. 

Gelukkig had iemand in de Amerikaanse boardroom van T-mobile 
het lumineuze idee om de zogenoemde roamingkosten totaal af te 
schaffen. Pats, boem, weg ermee! en belt elke abonnee tegen het-
zelfde gesprekstarief, zowel in binnen- als buitenland. Slacht het 
bedrijf hiermee zelf de kip met de gouden eieren? nee. Integen-
deel, in de vS steeg het aantal abonnees in de afgelopen maanden 
met maar liefst zevenhonderdduizend.

recentelijk al schafte het telecombedrijf er ook de ellenlange 
prietpraat die aan je voicemail voorafgaat af. en is het voor Ameri-
kaanse abonnees mogelijk om per direct onder hun contract uit te 
komen. Dat viel zo goed bij de telecomklanten van concurrenten als 
AT&T en verizon dat die en masse overstapten. 

Hier in europa zijn we nog niet zover, maar onder aanhoudende 
druk van onze eigen doortastende eurocommissaris neelie Kroes 
gaan we wel de goede kant op. eén europese telecommarkt kan ons 
werelddeel honderdtien miljard euro opleveren, aldus Kroes. Tel uit 
je winst.

nu de hoogste roamingtarieven al een stuk omlaag zijn, is het 
wachten op het geheel kielhalen ervan. misschien zou dat al lang 
gebeurd zijn als de drie grote telecomspelers in ons land niet 
beursgenoteerd waren. en het management ervan geen forse op-
tie- en aandelenpakketten bezat. Deze heren hebben er dus alle 
belang bij dat de beurskoers hoog blijft, wat gezien de economische 
tegenwind in de afgelopen jaren al geen makkelijke opgave was. en 
dus heeft een al te klantvriendelijke strategie, die op korte termijn 
nog meer geld kost, nooit de boardroom bereikt. 

Geduld is een schone zaak, maar nu zelfs Klaas Knot, de presi-
dent van De nederlandsche bank, zich hoopvol uitlaat over de eco-
nomie, komt er hopelijk ook in ons land ruimte voor een innovatieve 
actie. Ik roep daarom bij deze de nederlandse T-mobile-collega’s op 
om ook hier de roamingtarieven naar het telecomkerkhof te ver-
bannen. Als ‘first mover’ zouden ze daar ook wel eens heel veel pro-
fijt van kunnen hebben. en u weet: als het eerste schaap over de 
dam is, volgen er meer. een kwestie van lichtpuntjes.
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Roamingtarieven horen op het telecomkerkhof thuis
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