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248 p. € 36,50 ISBN 90 268 4003 9 

 

 

Van sectorspecifiek naar algemeen aansprakelijkheidsrecht 

Onder de titel “Over dode lijnen en een heuvel recht” verdedigde Sander Huisjes in juni 2002 zijn 

proefschrift aan de Universiteit Leiden. De ‘dode lijnen’ verwijzen naar falende verlening van 

telecommunicatiediensten, waardoor de gebruiker verstoken blijft van de dienst die verwacht mocht 

worden. De ‘heuvel recht’ verwijst naar een hoeveelheid sectorspecifieke regelgeving: een ‘regulatory 

bump’ op het telecomspeelveld, waarmee de transitie van een monopolistische naar een telecommarkt met 

daadwerkelijke mededinging gepaard blijkt te gaan. 

 

Tot die specifieke regelgeving behoort echter juist níet meer een bijzondere regeling van de 

aansprakelijkheid van telecommunicatiedienstaanbieders. Een dergelijke regeling – vrijwel uitsluitend 

van toepassing geweest op de voormalige concessiehouder PTT/KPN en neerkomend op een vrij 

vergaande beperking van diens aansprakelijkheid in geval van tekortschietende dienstverlening – heeft 

vanaf de Telegraafwet 1852 tot en met de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen 1989 (Wtv) 

onderdeel uitgemaakt van de telecomwetgeving. Het vervallen van deze wettelijke specifieke 

aansprakelijkheidsregeling met de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet 1998 brengt met zich 

dat wat betreft het bepalen van de privaatrechtelijke gevolgen van falende 

telecommunicatiedienstverlening ‘teruggevallen’ dient te worden op het algemene 

aansprakelijkheidsrecht. Dit roept een aantal vragen op, met name betreffende de ‘geëigendheid’ van het 

algemene aansprakelijkheidsrecht op een voor dit recht nieuw toepassingsgebied, de 

telecommunicatiedienstensector. 

Daarover gaat het onderzoek van Huisjes, waarbij hij als doelstelling voor ogen heeft “het doen van 

aanbevelingen over de wijze waarop, bij ontstentenis van een sectorspecifieke regeling, aan het algemene 

aansprakelijkheidsrecht toepassing gegeven zal moeten worden bij de beantwoording van vragen die de 

privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de leverancier van telecomdiensten betreffen”. 

 

Opbouw van het onderzoek 

Na een inleidend hoofdstuk, waarin de auteur met name zijn doel- en vraagstelling formuleert en de 

reikwijdte van zijn onderzoek aangeeft, is het proefschrift verder als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 2 wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het Nederlandse telecomrecht vanaf 

de Telegraafwet tot en met de huidige Telecommunicatiewet (TW), in het bijzonder ook aan de 

(verandering van de) aansprakelijkheidsregeling. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 het internationale 

telecomrecht behandeld, met name het Europees telecomrecht – en daarbinnen specifieke aandacht voor 

de zogeheten ONP-richtlijnen betreffende spraaktelefonie en huurlijnen – en voorts het ITU-verdrag en 

hetWTO-handelsverdrag. 

 

Hoofdstuk 4 handelt over het algemene aansprakelijkheidsrecht en kan beschouwd worden als de kern 

van het proefschrift (p. 75-160). De indruk kan zich aandienen, aldus Huisjes (p. 11, 76), dat wat betreft 

de telecomsector “toepassing van het algemene aansprakelijkheidsrecht, gezien het open karakter daarvan 

en de afwezigheid van op het onderwerp toegespitste jurisprudentie, een onwenselijke graad van 

rechtsonzekerheid meebrengt. Is deze indruk gerechtvaardigd (...)?” Om deze vraag te beantwoorden laat 

de auteur een groot aantal onderwerpen rond het algemene aansprakelijkheidsrecht aan de orde komen. 

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 verslag gedaan van wat door de schrijver wordt aangeduid als een 

‘intranationale rechtsvergelijking’: onderzocht wordt de aan- of afwezigheid van bijzondere regelingen 

van aansprakelijkheid in een aantal andere nationale (nuts)sectoren, te weten het goederen- en openbare 

personenvervoer, postdiensten en de levering van elektriciteit, omroep en Internet. Daarop aansluitend 



vindt in hoofdstuk 6 een internationale rechtsvergelijking plaats, aan de hand van een beschrijving van de 

stelsels van telecommunicatierecht in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 

Frankrijk, met ook hier weer specifieke aandacht voor de aan- of afwezigheid van sectorspecifieke 

regeling van aansprakelijkheid. 

Het proefschrift wordt, zoals het betaamt, besloten met een hoofdstuk waarin de auteur zijn conclusies en 

aanbevelingen formuleert.  

 

De inhoud van het proefschrift overziende kan gesteld worden dat Huisjes zijn studie betreffende ‘de 

privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening’ 

– zoals de ondertitel van zijn thesis luidt – in een wel erg breed kader heeft ingebed. Hij stelt zelf ook 

(p. 208) dat “(het) onderzoek dat ook een rechtshistorische component kent, is uitgevoerd in het bredere 

kader van het nationale en internationale telecommunicatierecht en het algemene Nederlandse 

aansprakelijkheidsrecht. Tevens is aandacht geschonken aan enige met de telecommunicatiemarkt 

vergelijkbare onderdelen van de economie (...)”. 

 

Probleemstelling van het onderzoek 

De hierboven geschetste brede opzet vloeit niet per se voort uit de vraagstelling van het onderzoek, welke 

door Huisjes als volgt is geformuleerd (p. 5):  

- Is, gegeven de omstandigheden, een wettelijke beperking van aansprakelijkheid in de telecomsector 

werkelijk een voorbeeld van ‘overtollig recht’? 

- Biedt het algemene aansprakelijkheidsrecht, in combinatie met de mogelijkheden van contractuele 

aansprakelijkheidsbeperking, verzekering en het in het geldende telecomrecht vastgelegde, voldoende 

vrijheden en zekerheden aan de betrokken partijen om tot een evenwichtige verdeling van 

aansprakelijkheid te komen? 

- Op welke wijze zal met betrekking tot de vraag naar de aansprakelijkheid van de aanbieder van 

openbare telecomdiensten voor falende telecomdienstverlening aan het algemene 

aansprakelijkheidsrecht uitleg moeten worden gegeven? 

 

Deze drieledige centrale vraagstelling had o.i. beduidend vereenvoudigd kunnen worden door deze te 

beperken tot de tweede vraag, met de aanpassing dat niet gevraagd wordt óf maar welke vrijheden en 

zekerheden het algemene aansprakelijkheidsrecht biedt, enzovoort. Uit de beantwoording daarvan moet 

kunnen blijken of een sectorspecifieke regeling al dan niet ‘overtollig recht’ oplevert (zoals Prins dat in 

haar intreerede aan de KUB in 1995 bedoelde), zodat de eerste vraag eigenlijk ‘overtollig’ is. Ook de 

derde vraag lijkt overbodig, omdat kwesties betreffende de interpretatie of toepassing van het algemene 

aansprakelijkheidsrecht in het kader van falende telecomdienstverlening eigenlijk al bij beantwoording 

van de tweede vraag meegenomen dienen te worden. 

 

Reikwijdte van het onderzoek 

Wat betreft de reikwijdte van het onderzoek geeft Huisjes aan dat het gaat om de privaatrechtelijke 

aansprakelijkheid van de PTO – hij gebruikt de benaming public telecom operator ter aanduiding van een 

aanbieder van een openbare telecominfrastructuur en/of telecomdienst – voor schade die voortvloeit uit 

tekortkoming van de PTO in de nakoming van de door hem ten opzichte van een eindgebruiker aangegane 

verbintenissen tot levering van openbare telecomdiensten. 

 

Door gebruik van het begrip ‘telecommunicatiedienst’, ontleend aan de begripsbepaling in de TW (het 

gaat dus om ‘overdracht of routering van signalen’), wil de auteur uitdrukkelijk eventuele 

aansprakelijkheidsvraagstukken betreffende de inhoud van de getransporteerde informatie buiten de 

grenzen van het onderzoek houden. Daarbuiten vallen voorts eventuele straf- en bestuursrechtelijke 

aansprakelijkheden. Het is jammer waarom ook ‘privacy-aansprakelijkheid’ (p. 9) expliciet buiten wordt 

gesloten. Immers, gebrekkigheden in het informatietransport kunnen tot schendingen van de privacy 



leiden, waarbij zich o.i. interessante aspecten omtrent privaatrechtelijke aansprakelijkheid kunnen 

voordoen. 

 

Jammer is voorts dat het onderzoek zich beperkt tot de aansprakelijkheid ten opzichte van de 

eindgebruiker, waardoor de aansprakelijkheidsverhouding tussen PTO’s onderling geen onderwerp van 

onderzoek vormt. Een bepaald aspect daarvan komt wel, in het kort, aan de orde waar Huisjes aandacht 

schenkt aan de zogenoemde ‘paardensprongproblematiek’, waarbij de schadelijdende eindgebruiker A 

niet de contractuele PTO-wederpartij B aanspreekt, maar – op grond van art. 6:162 – diens 

‘achterliggende’ doch tekortschietende PTO C. Behalve aan de vraag of de aansprakelijkheidsregeling 

tussen B en A derdenwerking heeft ten opzichte van C (p. 153), had o.i. ook de kwestie of de 

aansprakelijkheidsregeling tussen B en C al dan niet derdenwerking heeft ten opzichte van A nader 

onderzoek verdiend.  

 

Opmerkelijk, en teleurstellend is evenwel dat Huisjes alle ‘Internet providers’ (IP’s), inclusief aanbieders 

van Internettoegangsdiensten, buiten zijn onderzoek houdt. Onder meer verwijzend naar de recente 

beleids- en regelgevingsontwikkelingen inzake het Europees telecomrecht stelt de auteur (p. 60), dat 

“(gegeven) de convergentie en de snelle technologische ontwikkelingen in de communicatiesector het 

vernieuwde kader gekenmerkt zal moeten worden door horizontalisering en technische neutraliteit en 

dienen te gaan gelden voor alle vormen van communicatie-infrastructuren en ‘bijbehorende diensten’, 

waarbij onder deze laatste toegangs- en transportdiensten moeten worden verstaan.”. Nochtans, aldus de 

auteur, “(bestaan) echter tal van argumenten om de aanbieder van Internetdiensten in juridische zin niet 

als vanzelfsprekend te vereenzelvigen met de aanbieder van openbare telefonie en huurlijnen.(...) 

Daarnaast vertoont het Internet, de tendens van convergentie ten spijt, zowel in zijn oorsprong, zijn 

techniek en zijn functionaliteiten als in zijn organisatie- en beheerstructuur eigenschappen welke 

fundamenteel van de ‘klassieke telecommunicatie’ afwijken. In verband hiermee, en in aansluiting op het 

in de literatuur gebruikelijke, ziet de aanduiding PTO in het kader van deze studie niet op IP’s.” 

(p. 22-23). 

Hier wordt een onnodig beperkte en ook onwenselijke, alsmede een achterhaalde invulling gegeven aan 

het begrip ‘aanbieder van openbare telecommunicatiediensten’. We zijn er intussen toch wel van 

doordrongen dat telecomdiensten méér inhouden dan het aanbieden enkel van telefonie of huurlijnen, en 

bovendien – en gezien de huidige en zeker de op stapel staande regelgeving kan het ook niet anders – dat 

‘klassieke telecommunicatie’ (wat daaronder ook precies verstaan zou moeten worden) en andere vormen 

van telecommunicatie juridisch gezien in principe gelijk behandeld moeten worden. Het gaat in het 

proefschrift derhalve niet om aansprakelijkheidsvraagstukken betreffende ‘aanbieders van openbare 

telecomdiensten’, maar veel beperkter betreffende aanbieders van openbare telefonie en huurlijnen. Dat 

blijkt overigens ook duidelijk uit het regelmatig verwijzen naar bijv. het BOHT (Besluit ONP Huurlijnen 

en Telefonie) en naar algemene voorwaarden enkel van partijen die vaste of mobiele telefonie aanbieden 

(zie bijv. het overzicht op p. 94). Overigens komen enkele aansprakelijkheidsaspecten betreffende IP’s 

toch, als het ware ‘zijdelings’ aan de orde waar in het intranationaal rechtsvergelijkend hoofdstuk 5 de 

regulering van “enkele aanpalende diensten” centraal staat, onder meer ook in het kort ‘Internet’ 

behandeld wordt (p. 176-179). Mede gezien het toenemend belang, ook wat betreft de consumentenmarkt, 

van internet, telewerken, ‘voice-over-IP’, ‘e-commerce’ en dergelijke, was een positionering van IP’s niet 

als aanbieders van ‘aanpalende diensten’ maar juist van steeds belangrijker wordende vormen van 

openbare telecommunicatiediensten meer dan gerechtvaardigd geweest. Verheldering van de 

privaatrechtelijke aansprakelijkheidspositie van Internet access providers, zonder meer dynamische 

spelers op de telecommarkt, op basis van een diepgaander onderzoek op dit punt zou o.i. tot méér 

toegevoegde waarde van de onderhavige studie hebben geleid. 

 

Sectorspecifieke wettelijke exoneratieregeling 

Zoals reeds gezegd is het onderzoek uitgevoerd in het bredere kader van het nationale en internationale 

telecommunicatierecht. Dat kader vindt met name in de hoofdstukken 2 en 3 nadere uitwerking. Een 



belangrijke plaats daarin wordt gevormd door de poging van de auteur de ratio te bepalen van de immer 

bestaand hebbende sectorspecifieke wettelijke regeling tot uitsluiting/beperking van de aansprakelijkheid 

van PTT/KPN, tot aan de Telecommunicatiewet 1998. Huisjes concludeert uiteindelijk, dat “(algemeen) 

gesproken de ratio van de wettelijke exoneratie van aansprakelijkheid van de PTO in de opvatting lag dat 

een onverkorte aansprakelijkheid niet verenigbaar was met een door de overheid gemonopoliseerde en ter 

hand genomen verzorging van de openbare telecommunicatiediensten en -voorzieningen. Juridisch-

dogmatisch beschouwd is het meest valide argument voor aansprakelijkheidsbescherming van de PTO 

gelegen in het feit dat het onverkort van kracht laten zijn van de algemeen privaatrechtelijke 

aansprakelijkheidsregels zich niet verstaat met een hoge mate van contractsonvrijheid. (...) Met name 

waren het de met de monopolisering ‘ten algemene nutte’ nauw samenhangende wettelijke plichten tot 

universele dienstverlening en de strikte tariefregulering die toepassing van het algemene 

aansprakelijkheidsrecht in de weg stonden. (...) Argumenten van meer praktische aard voor een wettelijke 

exoneratie vond de wetgever in de verondersteld aanwezige grote onvoorspelbaarheid van de mogelijke 

schade, de daarmee in verband staande onverzekerbaarheid van de PTO en de onwenselijke 

tariefsverhogingen die een onverkorte aansprakelijkheid tot gevolg zou hebben.” (p. 209/210). Ook op 

andere plaatsen wordt geconcludeerd tot dit verband tussen verplichting tot universele dienstverlening, 

‘Contrahierungszwang’ en wettelijke exoneratie, bijv. met betrekking tot openbaar personenvervoer 

(p. 165) en de postdienst (p. 169). “De voorgaande gedachtegang strikt volgend zou een uitzondering op 

de regel een PTO geen buitengewone wettelijk aansprakelijkheidsbescherming te bieden slechts 

overweging verdienen in geval overgegaan wordt tot verlening van opdrachten tot universele 

dienstverlening ”, aldus Huisjes (p. 221) 

 

Hierover kan gesteld worden dat de Nederlandse wetgever deze gedachtegang in ieder geval niet strikt 

heeft gevolgd. De Elektriciteitswet 1989 – van hetzelfde jaar dus als de Wtv, waarin de toen bestaande 

wettelijke exoneratieregeling werd gecontinueerd – kent, zoals Huisjes ook constateert (p. 171), géén 

specifieke wettelijke regeling van aansprakelijkheid ten aanzien van gebreken in de 

elektriciteitsvoorziening. Dit terwijl fundamentele kenmerken van de Elektriciteitswet, wellicht nog meer 

dan de Wtv, bestaan uit handhaven van wettelijke monopolieposities en contractsonvrijheid (universele 

dienstverplichtingen, tariferingverplichtingen, e.d.). Kijkend naar een buitenlandse wetgever kan, ook 

weer met Huisjes (p. 189), gewezen worden op de Amerikaanse telecomwet, waarbij aan ‘common 

carriers’ bepaalde publieke taken worden opgedragen met name ter waarborging van universele 

dienstverlening tegen redelijke tarieven. “De vrijheid van de in de VS actieve PTO’s is op vele vlakken 

ingeperkt” (p. 186), nochtans is er nooit voorzien in een sectorspecifieke wettelijke 

aansprakelijkheidregeling. En tenslotte, om weer dichter bij huis te blijven, kan gewezen worden op de 

bijzondere verplichtingen van KPN inzake openbare vaste telefonie (universele dienst, tarieven), ook hier 

zonder wettelijke exoneratieregeling. Zo’n wettelijke regeling kan ook overbodig geacht worden 

(‘overtollig recht’) indien, ondanks een bepaalde mate van opgelegde contractsonvrijheid in de vorm van 

verplichtingen inzake universele dienstverlening, tarieven e.d., het algemene recht en de praktijk 

voldoende mogelijkheden biedt om aansprakelijkheidskwesties op een adequate wijze te regelen. Het 

onderzoek naar die mogelijkheden vindt plaats in het centraal staande hoofdstuk 4 Het algemene 

aansprakelijkheidsrecht. 

 

Het algemene aansprakelijkheidsrecht 

De eindgebruiker die schadevergoeding claimt van de wederpartij/PTO zal, zoals in het algemeen het 

geval is ter zake van een geschil tussen leverancier en afnemer, zich in de regel rekenschap moeten geven 

van (beantwoording van) een aantal vragen. Tot welke prestatie precies is de PTO verplicht, is de PTO 

tekortgeschoten, is die tekortkoming toerekenbaar aan de PTO (schuld of risico, eventuele nadere 

contractuele regeling hiervan), welke schade heeft gelaedeerde geleden en is de schade veroorzaakt door 

die tekortkoming (causaliteit). En dan is de eindgebruiker er nog niet, immers de PTO zal middels zijn 

Algemene Voorwaarden zijn aansprakelijkheid beperkt of zelfs geheel uitgesloten hebben. In dat geval 

kan de eindgebruiker zich afvragen of dat exoneratiebeding wellicht nietig of vernietigbaar is, of dat het 



beroep door de PTO op de exoneratieclausule (kennelijk) in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid. 

Aan de andere kant kan de rechter ook bescherming bieden aan de PTO door gebruik te maken van zijn 

zogeheten matigingsrecht. Bij toerekenbaarheid, beoordeling van (beroep op) exoneratieclausules en 

hantering van het matigingsrecht kunnen voorts verzekering en verzekerbaarheid nog van belang zijn. 

Vorengenoemde onderwerpen komen in hoofdstuk 4 dan ook uitgebreid aan de orde. Daarin tracht 

Huisjes in een “verkenningstocht door het algemene aansprakelijkheidsrecht” (p. 76) de kernvraag te 

beantwoorden welke mogelijkheden het algemene aansprakelijkheidsrecht biedt en op welke wijze aan 

dat recht uitleg moet worden gegeven om tot, wat hij noemt, een evenwichtige verdeling van 

aansprakelijkheid te komen. 

 

Een eerste onderwerp dat Huisjes aansnijdt is de kwalificatie van de betreffende dienstverlening. Onder 

meer komt aan de orde, van belang met name voor de vraag tot welke prestatie de PTO eigenlijk verplicht 

is, de kwalificatie als inspannings- of resultaatsverbintenis. Daarvan concludeert hij (p. 82, 92) “dat een 

ongenuanceerde, ‘mechanische’ toepassing van deze tweedeling geen recht doet aan de praktijk.”. Bij het 

bepalen van de in redelijkheid te verwachten kwaliteit van de dienst zal, naast eventuele wettelijke 

voorschriften en het contractueel overeengekomene (in de zakelijke markt zijn bijv. zogeheten ‘service 

level agreements’ gebruikelijk), sterk rekening dienen te worden gehouden met ‘de specifieke 

(technische) aard van de telecomdienst’. In dat kader stelt Huisjes (p. 84-85) een volgende categorisering 

voor: huurlijnen – kabelgebonden telecomdiensten – mobiele en satelliettelecomdiensten – 

Internettoegangs- en communicatiediensten, waarbij ‘technisch georiënteerde omstandigheden’ als 

gereserveerde capaciteit, etherfrequenties, circuit-/pakketschakeling en ‘nieuwheid’ de relevante criteria 

zijn. Het is voor ons zeer de vraag welke (rechts)zekerheid of andere toegevoegde waarde deze nogal 

ongenuanceerde indeling betrokkenen zou kunnen bieden. 

 

Er mag van worden uitgegaan dat PTO’s in hun Algemene Voorwaarden (AV) bedingen hebben 

opgenomen betreffende de beperking of zelfs uitsluiting van aansprakelijkheid. Een cruciale vraag is 

uiteraard hoevér dergelijke bedingen mogen gaan, waarbij gezien de wettelijke regels inzake AV een 

onderscheid gemaakt moet worden met name tussen consumenten en (grotere) zakelijke eindgebruikers. 

Huisjes gaat daarbij in het bijzonder dieper in op mogelijkheden voor de PTO om het vermoeden van het 

onredelijk bezwarend zijn van zijn exoneratieclausules te weerleggen en op de mogelijkheden van 

derogerende werking van (kennelijke) redelijkheid en billijkheid. Met name probeert de auteur aan te 

geven aan welke omstandigheden de rechter in het bijzonder gewicht zou moeten doen toekomen. Daarbij 

komt hij tot het aanwijzen van bepaalde feiten en omstandigheden die als kenmerkend moeten worden 

aangemerkt in de verhouding tussen PTO en eindgebruiker. Het betreft dan vooral de voortdurende aard 

van de leveringsverplichting, het nog steeds te onderkennen ‘nutselement’ en mogelijke beperkingen voor 

de PTO vanwege universele dienstverplichtingen, de disproportionaliteit tussen mogelijke omvang van de 

schade en de (geringe) hoogte van de wederprestatie, de lang bestaand hebbende wettelijke 

exoneratieregeling, de specifieke (technische) aard van de betreffende dienst en de stand der 

(telecom)techniek (p. 157). Voorts acht hij het wenselijk dat de PTO, overeenkomstig het in het BOHT 

bepaalde, in zijn AV ook een minimum-kwaliteitsniveau van zijn telecomdiensten voor de 

consumentenmarkt zou opnemen (de nieuwe Universeledienstrichtlijn 2002/22/EG lijkt hiervoor in 

artikel 20 overigens striktere waarborgen te bevatten dan richtlijn 98/10/EG) en dat collectief overleg 

tussen gebruikersorganisaties en PTO’s kan bijdragen aan het komen tot evenwichtigheid van AV 

(p. 223). Een wettelijke sectorspecifieke aansprakelijkheidsregeling kan inderdaad overbodig worden 

geacht, alsdus constateert Huisjes (p. 221). 

 

Slotopmerkingen 

Gesteld kan worden dat Huisjes zijn onderzoek in een zeer breed kader heeft ingebed. Dat moge reeds 

gebleken zijn uit het hierboven gegeven overzicht van de opbouw van zijn proefschrift. Om een nadere 

illustratie te geven van de breedheid, in de paragraaf over het Europees telecomrecht (p. 47-65) in 

hoofdstuk 3 wordt afzonderlijke aandacht besteed aan het institutionele recht van de EG, de verhouding 



tussen nationaal en EG-recht, de ontwikkeling van EG-beleid op het gebied van ICT (inclusief de R&D-

projecten zoals ESPRIT en TEDIS), het Groenboek Telecommunicatie 1987, de ontwikkeling van de 

liberaliserings- en harmoniseringsrichtlijnen, de ONP Review 1999, het Europese mededingingsrecht en 

tenslotte (onderzoek naar het al dan niet bestaan van) regulering van aansprakelijkheid in het Europees 

telecomrecht. De behandeling en de vele duidelijke verwijzingen naar vindplaatsen en literatuur vormen 

ontegenzeggelijk een handzame introductie in en overzicht van de bovengenoemde onderwerpen en 

bevatten relevante aanknopingspunten en handvatten voor nadere verdieping. Dat geldt in het algemeen 

ook voor de andere hoofdstukken. 

Huisjes spreekt aan het eind van zijn proefschrift over “het toneel van de Nederlandse 

telecommunicatiemarkt”(p. 227). Bij de uitvoering daarvan evenwel worden de decorstukken 

uitzonderlijk belicht, waardoor het zicht op het spel en de spelers wordt afgeleid. Daarbij doet het 

ontbreken van een aantal dynamische spelers zich sterk gevoelen. Het belang van het toneel wordt 

overigens nogal gerelativeerd. “(Wellicht) wordt te veel waarde gehecht aan het feitelijk nut dat de private 

gebruiker van telecommunicatiediensten aan de wettelijke regeling van toerekenbare tekortkoming zal 

kunnen ontlenen bij gebrekkige telecommunicatiedienstverlening. Want welke aantoonbare schade zou de 

consument door de PTO vergoed willen zien? (...) Wellicht is de consument veeleer geneigd om bij 

teleurstellende dienstverlening een keuze te maken voor een andere PTO, dan om een deel van zijn 

abonneegeld terug te vragen of, zelfs, vergoeding van zijn schade te vragen”, zo vraagt Huisjes (p. 92-94) 

zich reeds in de eerste helft van zijn dissertatie af. 
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