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Wellicht is het wat ongebruikelijk om met twee auteurs een boekbespreking te maken, in dit 

geval slechts een poging de werklast enigszins te verdelen. De duizend pagina’s werden in 

deze eerste druk niet gehaald, maar die zullen ongetwijfeld overschreden worden in de 

volgende versie. 

 

Op de achterflap van dit in omvang geweldige boek staat dat het bestaat uit twee delen, 

namelijk een deel over een inleiding tot de theorie van van het telecommunicatierecht en de 

techniek van de telecommunicatie. Het tweede deel bevat dan een artikelsgewijs commentaar  

van de Telecommunicatiewet. 

 

Wij zullen deze bespreking ook indelen in twee delen, allereerst een aantal algemene 

bemerkingen over het boek en vervolgens op een aantal onderdelen in detail laten zien of de 

auteurs geslaagd zijn in hun opzet. 

 

Algemene opmerkingen 

 

De poging om in een juridisch handboek een bespreking van (de telecommunicatie)techniek 

op te nemen kan alleen maar worden toejuicht. Of die bespreking vervolgens door erg veel 

juristen/beleidsmakers zal worden gelezen wagen we te betwijfelen. Niettemin hulde aan de 

auteurs. Nijhoff die als UHD aan de TU Delft is verbonden heeft zichzelf voor de 

onmogelijke taak gesteld de gehele telecommunicatietechniek in een notedop te behandelen. 

Dat is dan ook niet gelukt. Hij heeft namelijk een manmoedige poging gewaagd, een structuur 

aan te brengen die op grond van de techniek verdedigbaar is, die echter onvoldoende 

gestructureerd is om overuigend te zijn naar niet deskundigen. Aangezien het grootste 

gedeelte van het handboek gaat over het recht waarin veelvuldig wordt verwezen naar het 

technische hoofdstuk van Nijhoff kunnen wij constateren dat ook de jurist-auteurs niet veel 

van de techniek heben begrepen immers veel verwijzingen naar hfdst 2 verdwijnen in het niet.  

 

De eerste vijf hoofdstukken proberen een kader te schetsen waarin het Nederlandse 

telecommunciatirecht moet worden gezien. Deze poging tot technische, institutionele en 

juridische inbedding is een verstandige keuze voor een handboek. Het bepaald als het ware de 

plaats, het kader waarin de nederlandse telecommunicatiwet moet worden gezien. En hoewel 

de behandeling van het Europese recht voor de hand ligt, gebeurd dit op een duidelijke en 

overzichtelijke manier. Maar vooral de hoofdstukken over de Internationale Telecommuni-

catie Unie en de Wereld Handelsorganisatie dwingen respect af. 

 

Afgezien van de hoofdstukken een t/m vijf die respectievelijk...................... behandelen (p.1-

275), bevat het boek precies wat het aankodigt te bevatten, namelijk: “Ieder hoofdstuk uit de 

wet wordt ingeleid door een historisch-analytische beschouwing waarin het verband met de 

voorafgaande ontwikkelingen wordt aangegeven. Per artikel worden de beslissingen van 

OPTA en van rechterlijke instanties besproken, de betekenis van de wetsartikelen geduid en 

ook de verbindingen met andere rechtsgebieden aangegeven. Tevens zijn op overzichtelijke 

wijze alle belangrijke vindplaatsen in de wetsgeschiedenis van de Telecommunicatiewet 

vermeld. Bij ieder wetsartikel worden ten slotte de relevante uitvoeringsbesluiten en 

overgangsregels besproken.” zo meldt de achtterflap. Maar als specialisten zijn we op zoek 

naar commentaar, naar een analyse, naar de inzichten van de auteurs, maar daarin is het 

boek zo schaars als het dik is. Van de naar schatting kleine zeshonderd pagina’s ‘bespreking’ 

Nederlandse Telecommunicatiewet is slechts ca 80 pagina’s commentaar, de rest bevat 



inderdad hetgeen op de achterflap staat vermeld. Nuttig natuurlijk want dat is dit boek zeker, 

maar ook wel heel erg mager. 

 

 

 

Detailbespreking 

 

De structuur van de detailbespreking kent een vast format: 

 

Artikel 

Inleiding 

Onderwerp 

Telecommunicatiewet 

 Artikel 

 Commentaar 

 (eventueel) Uitvoeringsregelingen 

 (eventueel) Overgangsrecht 

 Bronnen en vindplaatsen 

 

De bespreking frequentiebeleid en beheer, maakt heel mooi duidelijk dat hoewel de techniek 

inmiddels in hoge mate geconvergeerd is het heel lastig is om mediatoepassingen (radio en 

tvomroep) enerzijds en telecommunicatietoepasssingen (GSM etc.) anderzijds, vanuit 

juridisch perspectief verschillend te moeten behandelen. Door het ontbreken van juist de 

aangekondigde theoretische begrundung is een strakke gestructureerde behandeling welhaast 

onmogelijk. De auteurs doen immers hun uiterste best de structuur van de wet te volgen. 

Terwijl in technische zin, alle informatie, in welke vorm dan ook digitaal (kan) worden 

gemaakt, opgegeslagen en weergegeven. Met als consequentie bijvoorbeeld dat het mogelijk 

is naar een televisieprogramma te kijken dat wordt aangeleverd via een telefoonlijn. Een 

vraag die dat meteen oproept: Is daarmee het telefoonnet een omroepnetwerk geworden 

waarop de mediawet van toepassing is? Op dit soort vragen verwachten we een antwoord, 

althans op z’n minst een visie van de auteurs, die helaas achterwege blijft. 

 

Een zekere onevenwichtigheid kan ook worden geconstateerd, daar waar een van de auteurs 

duidelijk (dossier)kennis heeft, bijvoorbeeld op grond van gevoerde procedures, is er wel 

degelijk sprake van nadrukkelijk inhoudelijk commentaar. Daar waar echter wel degelijk ook 

sprake is van gevoerde procedures, waar echter de auteurs geen partij waren ontbreekt de zo 

graag gewenste diepgang. Vooral een onderwerp als interconnectie bijvoorbeeld laat duidelijk 

zien dat de auteur over detail- en proceskennis beschikt die waardevol is, en die blijkt uit de 

gegeven commentaren. Zo is bijvoorbeeld het hoofdstuk over aftappen uiterst marginaal, het 

bevat slechts 26 pagina’s, waarvan 8 paginas “eigen” geproduceerde tekst, de rest zijn 

verwijzingen naar bronnen en vindplaatsen. De eigen pagina’s tekst bevatten vervolgens 

tenminste de helft indirecte aanhalingen van wetsgeschiedenis dan wel parlementaire 

behandeling resten ca 4 pagina’s bespreking. Vooral bij dit hoofdstuk dat raakt aan de 

grondvesten van onze rechtsstaat, en de rechten (plichten) van elke burger (en de 

verantwoordelijkheid tot medewerking van de telecomexploitanten) met allerlei 

doorstralingen naar met name het strafprocesrecht, maar bijvoorbeeld ook de bevoegdheden 

van de veiligheidsdiensten zoals BVD, gestoeld op de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten 

hadden we een meer en vooral ook kritische beschouwing willen aantreffen, als as het maar 

door goede verwijzingen naar andere (strafrechtelijke) literatuur. 

 

 

door J.M. Smits en E.F. Clarkson 

april 2000 


