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Hoi!
Blijf even aan de lijn.
Ik zit namelijk op de andere.
Wacht even.
“Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen  
over de Europese Unie.”
Hé. Daar ben ik weer.
Hallo! Ik ben Simmetje.
Zo noemt iedereen me. Ik ben een Simkaart.
Maar dat vind ik zo’n rare naam. 
“Hallo, wie ben jij?” “Nou, ik ben Simkaart!”
Nee, ik ben Simmetje. En je kent me vast.
Als je een telefoon hebt, zit ik daarin.
Daar zit ik prima, hoor. Ik vind het heerlijk om te bellen  
en gebeld te worden.
En te whatsappen en te internetten en wat je allemaal  
al kunt doen met je foon.

Ik zat tot gisteren nog in een telefoon van een jongen,  
maar die is verhuisd 
en nu blijk ik naar een meisje te gaan, maar dat is pas morgen. 
Nee, ik kan wel even met je praten. Ik moet wel zo weer door, maar 
ik heb wel even.
Tegenwoordig heeft iedereen een mobiele telefoon.
Nou ja, BIJNA iedereen.
Maar dat is niet altijd zo geweest. Ben je mal!
Midden jaren negentig van de vorige eeuw had je alleen maar een 
telefoon in huis.
Of op je werk. Toen was er ook nog nauwelijks internet.
Kun jij je daar iets bij voorstellen? 
Moet je nu komen... stel je voor dat je een paar dagen zonder sms, 
e-mail of games zou zitten!
En telefoons zijn hele geweldige apparaten geworden.
Vroeger kon je er alleen mee bellen. Maar nu kun je foto’s 
doorsturen, muziek…
Joh, wat kun je allemaal niet.  
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En dat is allemaal “communiceren”.
Je weet dat wel. 
Nou denk jij: maar wat heeft de Europese Unie daar  
nou mee te maken.
Nou... stel, ik ga in de koffer. En die koffer gaat op reis.
En die reis gaat buiten Nederland.
Dan is het mooie van mij — en van mijn telefoon — 
dat ik ook in het buitenland gewoon kan bellen.
Dat gaat (bijna) automatisch. Hangt een beetje van je 
instellingen af.
Dus stel, je gaat de grens over naar België... dan zie 
je op je telefoon dat je niet meer bij je Nederlandse 
telefoonmaatschappij zit maar bij een Belgische. 
Je krijgt dan een sms’je — en daarin staat dat je in België  
bent en hoeveel het bellen daar dan kost. 
Dat heeft de EU verplicht gesteld aan de 
telefoonmaatschappijen.

Pas op!
Bellen en sms-en en ook internet zijn in het buitenland een stuk 
duurder. Of het kán in ieder geval duurder zijn.
In het begin — toen dat nét kon — was dat nog hartstikke duur. 
In het ene land betaalde je veel meer voor telefoneren  
dan in het andere land. 
Dus moesten er afspraken gemaakt worden. Want het hoefde 
niet zo duur te zijn.
D’r hoefde geen meneren of mevrouwen te komen die allerlei 
ingewikkelde snoeren en kabels en pluggen moesten plaatsen... 
nee, je maakte gebruik van dat wat er toch al was.
Natuurlijk hadden al die providers — zo heette die aanbieders 
van telefoon en internet — natuurlijk zelf die afspraken kunnen 
maken maar mensenlief wat zijn het er veel.
Als je 28 landen hebt en elk van die landen heeft tussen  
de 5 en de 10 verschillende aanbieders... nou, ga daar maar 
eens aan staan.
Dus heeft de EU dat geregeld.
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De Europese Unie???
Ja, daar hebben we een commissaris voor.
Een Eurocommissaris
En die zegt hoe het moet.
De Commissaris moet daarvoor natuurlijk wel overleggen met de 
Raad van Ministers en het Europees Parlement. Hij of zij maakt 
een voorstel hoe dingen geregeld moeten worden en hoeveel 
mensen dan voor hun telefoon en data moeten betalen als ze de 
grens over gaan.
En ook hoeveel je moet betalen als je uit het buitenland belt.
Of met iemand die in het buitenland is.

Vroeger moest dat ook wel duurder zijn want stel... denk even 
met me mee... 
dit is een beetje ingewikkeld... maar dan begrijp je wat ik bedoel... 
stel:
Jij hebt een telefoonabonnement in Nederland.
En een vriend van je heeft dat ook.
Maar jij bent eventjes in Duitsland.
En die vriend van je zit in Frankrijk.
En die vriend van jou wil jou bellen.
Dan belt hij met zijn Nederlandse telefoon in Duitsland...  
eerst naar Nederland... 
daar zoekt de telefooncomputer uit waar jij precies bent...  
dan legt-ie contact met jouw telefoon in Frankrijk... en dan gaat 
jouw signaal weer terug naar Nederland... 
voordat die weer contact kan leggen met die telefoon van jouw 
vriend in Duitsland.

Ben je er nog?
Ik zei: dit wordt ingewikkeld!
Is het intussen niet meer, hoor.
Dat soort dingen zijn allemaal een stuk makkelijker geworden.
Door slimme technologische oplossingen. 
En verder is er natuurlijk internet en dat hoeft niet altijd via de 
provider van je telefoon te gaan.
Ach, dat weten jullie al lang!
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Jullie zoeken toch ook altijd naar een plek waar  
je gratis wifi hebt?
Dat is handig want dan hoef je niks te betalen voor je internet.
En dan kun je toch van alles en dat alles kun je voor niks.
Dat vinden ze in de EU hartstikke belangrijk.
Ook dat jij dat lekker kan doen met je vrienden en vriendinnen.
Maar vooral omdat het voor zakenmensen interessant is.
Kijk, de EU wil graag open grenzen.
Dat je makkelijk zaken kunt doen over die grenzen heen.
Jullie hebben misschien al met Pet gepraat, die zit ook in de 
koffer... die was van een douanier. 
Maar er zijn steeds minder bewaakte grensovergangen.
Europa is een unie.  
Dat je een product gewoon naar België kunt brengen of naar 
Frankrijk zonder urenlang aan de grens te staan, te wachten  
op een of ander papiertje.
Maar dat moet dan ook met de telefoon kunnen... dat begrijp je.
Dat je gewoon kunt bellen met Jan en alleman  
in het buitenland.
Omdat je met dat buitenland juist zaken moet kunnen doen.
Voor de EU is dat ontzettend belangrijk.
De landen van de EU zijn van die handel afhankelijk.
Als je alleen maar in je eigen land zaken doet,  
kun je niet groeien.
Je hebt export en import nodig.
Wij verkopen tulpenbollen aan de hele wereld.
Of we verkopen gas uit de gasvelden.
We verkopen ook vaak gewoon “kennis”. Omdat wij weten hoe je 
met water moet omgaan, hoe je water en land van elkaar kunt 
scheiden, hoe je dijken kunt bouwen. 
En andere landen weten dat vaak niet.
Dan moet je zaken kunnen doen.
En dat doe je door te communiceren.
Via internet, via mail.
Of door bellen.
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Dat je kan zeggen tegen iemand die in Griekenland een dijk wil 
laten bouwen: 
“Ik stuur je even een plaatje van een dijk, die we voor de Fransen 
hebben gebouwd; misschien wil je d’r zo eentje?”
Het internet, dat is eigenlijk zoiets als het wegennet van de 
vorige eeuw. 
Of het treinennet van de eeuw daarvoor.
Als je teruggaat naar de 19de eeuw hadden mensen bedacht, 
dat je het beste mensen en spullen kon vervoeren met de trein. 
Iedereen die een stukje land had, liet daar wat rails neerleggen. 
En als jij dan met jouw trein over dat stukje land heen wilde, 
dan moest je daar voor betalen. Dat kon natuurlijk niet... 
dus waren er grote treinondernemingen die langzaam maar 
zeker die stukjes rails overnamen. Zo ontstonden er enorme 
spoorwegnetten, van Amsterdam tot Vladivostok en — daar heb 
je vast wel eens van gehoord — de Oriënt-Express. 
Internet is precies zo gegaan. En telefoon al helemaal.

Eigenlijk allemaal kleine stukjes land met kleine stukjes rails.
Weet je dat in de 18de eeuw zelfs het formaat rails wel eens 
wilde verschillen?
Dan ging de ene trein helemaal niet over de rails van de ander 
want dat paste niet.
En ze moesten allemaal veel geld betalen als je over elkaars 
rails wilde rijden. 
Als het wel paste, dus.
Totdat er de EU kwam en zei: we gaan al die stukjes rails aan 
elkaar verbinden. 
En iedereen moet dezelfde maat rails nemen. Dat is nu met 
internet en telefonie ook aan de hand. Regels waardoor je een 
heel groot netwerk hebt, en je dus makkelijker met de hele 
wereld kunt bellen en internetten.
En dát ga ik nu weer doen. Want dat vind ik het allerleukste van 
de hele wereld...
Praten met anderen! Zoals ik nou met jullie heb gedaan!
Tot ziens, dus. Of liever: tot bels!
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DE SIMKAART
In het verhaal vertelt ze over (mobiel) bellen en internetten. In 
Nederland, maar ook over de grens. Er kan zoveel met een mobiele 
telefoon: bellen, sms’en, whatsappen, muziek luisteren en zelfs 
foto´s maken en internetten. Er zijn afspraken gemaakt met de 
aanbieders van telefoon en internet, providers genoemd, om te 
zorgen dat het niet te duur wordt. Dat is fijn voor ons allemaal.

1. Waar zit altijd een simkaart in?

££ in een televisie

££ in een telefoon

££ in een mobiele telefoon

2. Wat betekent het woord “mobiel”?

££ vast

££  star

££ beweeglijk

3. Waar is bellen en sms´en duurder?

££ buiten de stad waar je woont

££ op het platteland

££ in het buitenland.

4. Kan je in het buitenland gewoon je eigen 
mobiele telefoon gebruiken?

££ nee

££ alleen als je een buitenlands abonnement 
hebt

££  ja

5. Wie heeft gezorgd voor goedkoper bellen en 
sms’en in Europa?

££ de OESO

££ de EU

££ de EGKS

6. Hoe heeft de EU geregeld dat je de prijzen 
van telefoonverkeer in het buitenland 
weet?

££ je ontvangt een sms met de prijzen als je 
de grens overgaat

££ In het buitenland moeten ze de zelfde 
prijzen rekenen

££ de prijzen worden vooraf meegedeeld als 
je gaat bellen

Geef antwoord op de volgende vragen:
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1. Waar zit altijd een simkaart in?

££ in een televisie

££ in een telefoon
£R in een mobiele telefoon

2. Wat betekent het woord “mobiel”?

££ vast

££  star
£R beweeglijk

3. Waar is bellen en sms´en duurder?

££ buiten de stad waar je woont

££ op het platteland
£R in het buitenland.

4. Kan je in het buitenland gewoon je eigen 
mobiele telefoon gebruiken?

££ nee

££ alleen als je een buitenlands abonnement 
hebt
£R  ja

5. Wie heeft gezorgd voor goedkoper bellen en 
sms’en in Europa?

££ de OESO
£R de EU

££ de EGKS

6. Hoe heeft de EU geregeld dat je de prijzen 
van telefoonverkeer in het buitenland 
weet?

£R je ontvangt een sms met de prijzen als je 
de grens overgaat

££ In het buitenland moeten ze de zelfde 
prijzen rekenen

££ de prijzen worden vooraf meegedeeld als 
je gaat bellen

DE SIMKAART, vragen en antwoorden


