
 
Roaming tegen thuistarief: Roamingregels nog 10
jaar verlengd
 

EP-leden hebben het “roaming tegen thuistarief”-beleid verlengd om te verzekeren dat
Europeanen overal in de EU kunnen bellen, sms-en en mobiele data gebruiken zonder
extra kosten.
 
In april 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad de verlenging van de roaming-regels
goedgekeurd om ervoor te zorgen dat EU-consumenten in de EU verder kunnen bellen en data
kunnen gebruiken tegen dezelfde prijs als in eigen land.
 
De wetgeving is deel van de digitale transitiestrategie, één van de prioriteiten van de EU.
 
‘Roam like at home’ (roaming tegen thuistarief) 
Sinds de introductie van de “roaming tegen thuistarief”-regels in juni 2017, hebben ongeveer
170 miljoen mensen tijdens hun reizen in Europa al gebruik kunnen maken van verbonden
blijven en toch dezelfde prijs betalen. Het systeem is van toepassing in de hele Europese
Economische Ruimte, en betreft alle 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
 
Het beleid was tot hiertoe een enorm succes. Dataverbruik was in de zomer van 2019 17 keer
hoger vergeleken met de zomer vóór de afschaffing van de roamingkosten.
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Roaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobile-communications-keep-on-roaming_N01-AFPS-211005-ROAM_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobile-communications-keep-on-roaming_N01-AFPS-211005-ROAM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/digitale-transformatie/20210414STO02010/digitale-transitie-belangen-voordelen-en-het-eu-beleid


Betere kwaliteit, meer dienstverlening 
Dankzij de nieuwe wetgeving zijn de huidige regels 10 jaar langer van toepassing. Het zorgt ook
voor een betere dienstverlening voor reizigers. Consumenten hebben bijvoorbeeld het recht op
dezelfde snelheid en netwerkkwaliteit als thuis waar een equivalent netwerk beschikbaar is.
 
De nieuwe regels zorgen er ook voor dat mensen gratis kunnen bellen, sms-en en een app
gebruiken om de hulpdiensten te bereiken.
 
Operatoren moeten gebruikers ook informeren over de verhoogde kosten wanneer ze tijdens
roaming bepaalde diensten gebruiken zoals een technische helpdesk of klantendiensten van
luchtvaart- of verzekeringsmaatschappijen.
 
Roaming duurzaamheid voor operatoren 
De nieuwe regels willen ook verzekeren dat het systeem duurzaam is voor operatoren terwijl het
investeringsprikkels in netwerken in stand houdt.
 
 Meer informatie
Een bijkomende 10 jaar roaming zonder extra kosten
Wettelijke procedure: Herziening roaming verordering
Wetgevend observatorium (OEIL)
Briefing: Herziening roaming verordering
Roaming: overal in de EU verbonden zijn zonder extra kosten
Roaming: vragen en antwoorden
Ontdek wat Europarlementariërs zeggen via Newshub

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 2

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0085/COM_COM(2021)0085_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220321IPR25918/ten-more-years-of-roaming-without-additional-fees
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-roaming-regulation-review
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0045(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690605/EPRS_BRI(2021)690605_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/roaming
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/roaming-questions-answers
https://epnewshub.eu/

