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In een democratie regeert het
volk. Maar omdat er chaos uit-
 breekt als iedereen voor pre -
mier gaat spelen, is er de verte-
genwoordigende democratie.
Dat dit met een korrel zout ge-
nomen moet worden blijkt uit
het volgende: Ne derland heeft
16,6 miljoen inwoners. Tijdens
de laatste verkiezingen stem-
den 9 miljoen mensen (74 pro-
cent van het totaal aantal kies-
gerechtigen). Hoewel de forma-
tie plaatsvindt tussen drie par-
tijen, zullen maar twee partijen
regeringsverantwoordelijkheid
dragen: CDA en VVD. Iets meer
dan 3 miljoen mensen hebben
op deze partijen gestemd.
Er gaapt dus een leegte in

onze democratie. En deze lijkt
nu groter dan normaal te zijn.
Zal Rutte, in zijn ambitie om
een regeerakkoord te smeden
waarbij rechts zijn vingers kan
aflikken, niet vergeten dat hij
in ieder geval ook premier
moet zijn van 13,3 miljoen Ne-
derlanders die niet op zijn rege-
ring hebben gestemd?

ROBERT JUNG

KPN en Vodafone maken zich
schuldig aan misleiding. De tele-
combedrijven brengen van tele-
foongesprekken alleen hele mi -
nu ten in rekening en ronden
daarbij af naar boven. Maar dat
vertellen ze niet. En hierin zit ’m
nu precies de misleiding, zegt
Max Kohnstamm van SRM Marke-
tingopleidingen, die vandaag te -
gen KPN een zaak aanspant en
een klacht indient bij de Reclame
Code Commissie. “Als je goed
zoekt, staat op de website van
KPN dat gesprekken per minuut
worden afgerekend. Dat klopt
niet, want afrekening gebeurt per
maand. Dat er naar boven wordt
afgerond, staat in een document
dat je bij de factuur kunt opvra-
gen. Maar dan heb je al een abon-
nement afgesloten.” Zulke mislei-
ding is verboden volgens het bur-
gerlijk wetboek. 
Inzet is dat straks alle gedu-

peerden geld kunnen terugvra-
gen. Volgens Kohnstamm maakt
het afronden rekeningen 40 pro-
cent hoger. Kohnstamm en con-
sorten stappen zelf naar de rech-

ter omdat de Opta niet ingrijpt.
De telecomwaakhond wijst naar
Europese regels, die overheidsin-
grijpen in prijsstructuren ver-
biedt. “Maar de Opta snapt de
essentie niet”, zegt Kohnstamm.
“Het gaat om oplichting op onge-
kende schaal.” 
“KPN vindt het belangrijk dat

consumenten weten waarvoor ze
betalen”, reageert een KPN-
woord voerder. “We vinden dat we
er zo duidelijk mogelijk over
zijn.” Toch zal het telecombedrijf
bekijken of de communicatie ‘op
verschillende fronten’ nog duide-
lijker kan.  
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“Het gaat om oplichting
op ongekende schaal.”
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Gedupeerden kunnen straks mogelijk hun geld terugvragen.


