
De kruistocht van Neelie Kroes is bijna voltooid. Naar verwachting zullen roaming-tarieven in 
landen van de Europese Unie tegen het einde van 2015 helemaal afgeschaft zijn. Maar SpeakUp 
gaat niet wachten totdat het voor het blok staat. Het komt nu al met de dienst ‘Roam like home’.

‘Roam like home’ is een EU-abonnement waarvoor je vijf 
euro per maand extra betaalt. Voor dat bedrag kun je, 
gewoon binnen je eigen bundel, altijd in de hele EU bellen, 
sms’en en data verbruiken. Iets dat Neelie Kroes als 
muziek in de oren zal klinken. De euro-commissaris heeft 
al jaren het doel om roaming-tarieven af te schaffen. Als er 
geen rare dingen gebeuren moeten over een kleine ander-
half jaar de tarieven voor roaming gelijk zijn getrokken met 
de tarieven van het thuisland. Giuseppe Levatino, com-
mercieel manager bij SpeakUp, spreekt van een logische 
maar bijzondere stap. “Mevrouw Kroes is hier natuurlijk al 
jaren mee bezig. Wij hebben dat nauwlettend gevolgd en 
hebben nu besloten niet te wachten op het moment dat 

we ergens toe worden verplicht. Wij willen het klanten nu 
al aanbieden om zorgeloos te kunnen bellen, sms’en en 
internetten terwijl ze in het buitenland zijn.”

Gemak
Daarmee levert SpeakUp een dienst die volgens Levatino 
uniek is. “Natuurlijk hebben de grote operators add-on 
bundels waarmee je ook voor een bepaald bedrag je 
mobiele telefoon kunt gebruiken in het buitenland. Het 
verschil is dat onze dienst veel meer gemak met zich 
meebrengt. Je hoeft niet meer ad hoc iets aan te schaf-
fen. Bovendien is het bij dat soort bundels zo dat je goed 
in de gaten moet houden of je niet over je limieten gaat. 
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Want daarna betaal je vaak het maximale tarief. Bij ‘Roam 
like home’ blijven dan gewoon de voorwaarden gelden 
die in Nederland ook zouden gelden.” 

Transparant
Levatino geeft een voorbeeld. “Heb je een bundel van 
500 MB; dan kun je die data-voorraad ook gewoon 
gebruiken in het buitenland. Ga je er overheen, dan 
gelden dezelfde buiten-bundel-tarieven als in Neder-
land. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de belminuten en de 
sms-jes. Mensen krijgen nu regelmatig na een vakantie 
een telefoonrekening waar ze van schrikken. Dat komt 
door onduidelijkheid. Die nemen we weg. Hiermee kun 
je, zonder zorgen, in het buitenland je telefoon gebruiken. 
Alles wordt heel overzichtelijk en transparant.” 

Grote behoefte
En daar is volgens hem grote behoefte aan. “Tegenwoor-
dig maakt een telefoon ook op vakantie een onmisbaar 

onderdeel uit van de dagelijkse beslommeringen. De 
mens gaat niet meer zonder zijn mobiel de deur uit en wil 
te allen tijde contact kunnen houden met het thuisfront of 
op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit eigen land. 
Waar vroeger een krant werd gekocht is het tegenwoor-
dig heel normaal om je smartphone te pakken. Waar we 
gewend waren om ansichtkaarten te versturen gebruiken 
we nu WhatsApp en Facebook om het thuisfront op de 
hoogte te houden. Waarbij geldt: gemak dient de mens.”

Partners
Het is dan ook een dienst die voor veel soorten gebrui-
kers interessant zou kunnen zijn. “Uiteraard voor mensen 
die vaak in het buitenland zijn. Maar ook voor mensen die 
gewoon ontzorgd willen worden. En absoluut ook voor 
zakelijke gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met 
vestigingen in meerdere landen die veel met mobiel over 
en weer bellen.”
Dat maakt de dienst ook interessant voor de zakelijke 
partners van SpeakUp. Levatino: “Zoals gezegd, voor 
veel zakelijke eindgebruikers is dit zeker een heel interes-
sante dienst. Dus het is absoluut aantrekkelijk om dit aan 
te kunnen bieden.”

Niet makkelijk
SpeakUp loopt al langer met dit plan rond. “Het is niet 
iets dat heel makkelijk voor elkaar is te krijgen. Je krijgt 
te maken met allemaal verschillende netwerken in het 
buitenland. Met al die bedrijven moet je overeenkomsten 
zien te sluiten. Daarnaast zijn er juridische regels waar je 
aan moet voldoen. Dus in die zin is het lastig. Maar wij 
hebben nu de knoop doorgehakt en bieden het aan.”

Buiten de EU
Dat SpeakUp dit niet alleen doet omdat de EU het ze 
vroeg of laat gaat verplichten, maar vooral om het voor 
haar klanten makkelijker te maken, blijkt wel uit de 
plannen die het bedrijf voor later dit jaar heeft. Levatino: 
“Vanaf september willen we onze Roam-Like-Home-
bundels niet alleen binnen de EU, maar ook daarbuiten 
beschikbaar maken. Technisch is dat mogelijk. Het idee 
is dat, zonder dat we echt helemaal de maatwerk-hoek 
in willen gaan, we samen met onze partners bundels op 
maat kunnen samenstellen voor klanten. Dus dat we er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat bedrijven die veel zaken 
doen in China of in de Verenigde Staten een bundel 
krijgen die daarbij past. Want het mag toch niet zo zijn 
dat je goedkoper op je vakantiebestemming komt dan 
dat je er over naar huis belt en je reiservaringen deelt via 
WhatsApp en Facebook op je mobiel.”

‘Interessant 
voor be-
drijven met 
personeel in 
meerdere lan-
den die veel 
met mobiel 
over en weer 
bellen’

TBM • JULI 2014     23


