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Herziening van de Auteurswet 1912 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Algemene beschouwingen 

Op 20 mei 1949 heeft de toenmalige ambtsvoorganger van 
de eerste ondergetekende aan een daartoe ad hoc gevormde 
commissie, onder voorzitterschap van dr. J. Alingh Prins, 
opdracht gegeven een herziening der Auteurswet 1912 (Stb. 
308) 1) te ontwerpen, welke rekening hield met de wijzigingen, 
die bij de herziening te Brussel op 26 juni 1948 waren aan-
gebracht in de Berner Conventie voor de bescherming van 
werken van letterkunde en kunst2). Aan genoemde com-
missie werd tevens de bevoegdheid gegeven andere voorstellen 
tot wijziging der Auteurswet te doen, voor zover zij meende 
deze binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek te kunnen ont-
werpen. Een algehele herziening der Auteurswet — o.a. met 
het oog op de voortschrijding der techniek in de vorm van 
film en televisie, wirerecorders, microfotografie e.d. — werd 
daarbij niet beoogd. Het resultaat der werkzaamheden van de 
commissie-Alingh Prins, bestaande uit een verslag dd. 14 fe-
bruari 1952 met bijgevoegd wetsontwerp en ontwerp-memorie 
van toelichting, is in september 1952 gepubliceerd3). 

Inmiddels was gebleken, dat naar de bedoeling van de 
ontwerper van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, prof. mr. 
E. M. Meijers, in dit wetboek mede het civielrechtelijk ge-
deelte van het auteursrecht zou worden ondergebracht. Prof. 
Meijers heeft, met gebruikmaking onder meer van het wets-
voorstel der commissie-Alingh Prins, een aan het auteursrecht 
gewijde titel 1 van Boek 9 ontworpen. Deze titel was in ont-
werp, zij het nog niet in definitieve gedaante, aanwezig bij het 
overlijden van prof. Meijers. 

Reeds tevoren had echter de toenmalige ambtsvoorganger 
van de eerste ondergetekende de door hem op 12 maart 1953 
ingestelde Adviescommissie voor het Auteursrecht, onder voor-
zitterschap van prof. mr. G. H. C. Bodenhausen, verzocht 
de ontwerpen, zowel tot herziening der Auteurswet (ontwerp 
commissie-Alingh Prins), als tot invoeging van een titel be-
treffende het auteursrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
(voor-ontwerp prof. Meijers), te bestuderen en hierover met 
prof. Meijers in overleg te treden. Dit overleg is door hel 
overlijden van prof. Meijers niet beëindigd kunnen worden, 
doch het heeft niettemin goede resultaten opgeleverd: het is 
de eerste ondergetekende gebleken, dat de zienswijzen van 
prof. Meijers en van de Adviescommissie voor het Auteurs-
recht veelal met elkaar strookten. 

De ondergetekenden menen, dat toetreding door Nederland 
tot de te Brussel herziene Berner Conventie thans dient plaats 
te hebben. Nederland heeft deze herziening destijds mede-
ondertekend. Uit de resultaten van „de bestudering van de 
Brusselse wijzigingen en de daaromtrent gemaakte opmer-
kingen hebben de ondergetekenden de conclusie getrokken, 
dat het aanbeveling verdient de nieuwe tekst te aanvaarden. 

J) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 1958 (Stb. 296). 
2 ) Men zie voor de Berner Conventie naar de tekst van Rome van 

2 juni 1928 (Stb. 1931, 361); en voor de tekst van Brussel Trb. 1955, 45. 
s ) Dr. E. D. Hirsch Ballin heeft het ontwerp in W.P.N.R. 4295-

4299 kritisch beschouwd. 

De volgende landen (naar de stand van zaken op 1 juli 
19641)): 

1. België 
2. Brazilië 
3. Dahomey 
4. Denemarken 
5. Finland 
6. Frankrijk 2) 
7. Gabon 
8. Griekenland 
9. Heilige Stoel 

10. Ierland 
11. India 
12. Israël 
13. Italië 
14. Ivoorkust 
15. Kongo (Brazzaville) 
16. Kongo (Léopoldville) 
17. Liechtenstein 
18. Luxemburg 
19. Mali 
20. Marokko 
21. Monaco 
22. Niger 
23. Noorwegen 
24. Oostenrijk 
25. Oppervolta 
26. Philippijnen 
27. Portugal3) 
28. Senegal 
29. Spanje 
30. Tunis 
31. Turkije4) 
32. Unie van Zuid-Afrika 
33. Verenigd Koninkrijk 
34. Zuid-Slavië5) 
35. Zweden 
36. Zwitserland 

zijn Nederland met bekrachtiging van of toetreding tot be-
doelde tekst voorgegaan. 

Toetreding tot de herziene Berner Conventie maakt het 
wenselijk, dat, zoals ook bij vorige herzieningen geschied is, 
de Nederlandse wetgeving daaraan wordt aangepast. Los hier-
van geven echter hoger vermelde voorbereidingen de onder-
getekenden aanleiding tot het voorstellen van een aantal ver-
dere wijzigingen in de Auteurswet. 

Met het oog op het voorafgaande worden twee wetsontwer-
pen ingediend, t.w. één tot goedkeuring der te Brussel herziene 
Berner Conventie en één tot herziening der Auteurswet. De 
wijzigingen, welke in laatstgenoemd ontwerp worden voor-

1) Zie Le Droit d'Auteur 1964, blz. 164 en 165. 
2) Met inbegrip van de overzeese gebieden en departementen 
*) Met inbegrip van ale overzeese provinciën. 
1 ) Met een voorbehoud t.a.v. het recht van vertaling in de Turkse taal. 
6 ) Met een voorbehoud t.a.v. het recht van vertaling in de talen van 

het land. 
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gesteld, komen, wat het civielrechtelijke gedeelte betreft, prak-
tisch overeen met de wijzigingen, welke volgens het in belang-
rijke mate in overleg met prof. Meijers tot stand gekomen 
ontwerp voor titel 1 van Boek 9 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek in het auteursrecht zullen worden aangebracht. Ech-
ter worden in het ontwerp voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
de bepalingen anders gerangschikt, waardoor een betere syste-
matiek zal ontstaan. De ondergetekenden hebben gemeend dat, 
zolang de huidige Auteurswet bestaat, het geen aanbeveling 
verdient ook reeds die verbeterde systematiek, welke tot een 
algehele vernummering der artikelen zou moeten leiden, over 
te nemen, zulks speciaal niet, omdat bij de invoering van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek de artikelen in ieder geval zullen 
worden vernummerd. Een tussentijdse extravernummering zou 
de wetsgebruikers nodeloze last bezorgen. 

Het niet aldus in het nieuwe Burgerlijk Wetboek over te 
nemen gedeelte der Auteurswet zal bij de invoering van ge-
noemd Wetboek voor zover nodig bij de wet naar elders 
moeten worden overgebracht. Intussen zal nader worden over-
wogen of en in hoeverre, onder andere in verband met de hier-
boven bedoelde voortschrijding der techniek en andere ont-
wikkelingen, een verder gaande wijziging van het auteursrecht 
wenselijk is. 

De ondergetekenden wensen vervolgens nog te doen opmer-
ken, dat de bekrachtiging door Nederland van de op 6 septem-
ber 1952 te Genève gesloten Universele Auteursrecht Conven-
tie (Trb. 1955, 46 en 72), zitting 1962—1963—7211 R 348, 
niet noodzakelijkerwijze tot verdere wijziging in de Auteurswet 
of in het corresponderend gedeelte van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek behoeft te leiden. 

In het navolgende zal verder alleen het wetsontwerp tot her-
ziening der Auteurswet worden toegelicht. Voor een toelichting 
van het wetsvoorstel tot goedkeuring der te Brussel herziene 
Berner Conventie mogen de ondergetekenden naar de desbe-
treffende memorie verwijzen. 

De regeringen van Suriname en. van de Nederlandse An-
tillen zijn overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Stb. 1954, 596) 
in de gelegenheid gesteld van haar zienswijze omtrent de voor-
gestelde wijziging van het auteursrecht te doen blijken. De 
regeringen van Suriname en de Nederlandse Antillen hebben 
medegedeeld, dat dit wetsontwerp en dat tot goedkeuring van 
de herziene Berner Conventie hun geen aanleiding hebben ge-
geven tot het maken van opmerkingen. Wel heeft de regering 
van Suriname verklaard de toepassing van de herziene Berner 
Conventie ten aanzien van Suriname op prijs te stellen. 

Artikelen 
Artikel I 

Artikel 4. In het voorstel zijn de woorden „of het uit-
voeren van een niet in druk verschenen muziekwerk" weg-
gelaten. De ondergetekenden zijn namelijk van mening, dat van 
de musicus die een zodanig werk uitvoert over het algemeen 
niet mag worden aangenomen, dat deze ook inderdaad de 
maker van het werk is. Het schijnt daarom gewenst een derge-
lijk vermoeden te doen vervallen. 

Artikel 10. Voorgesteld wordt in artikel 10 eerste lid onder 
10°, de woorden: „werken van op nijverheid toegepaste kunst" 
te vervangen door: „werken van toegepaste kunst", zulks naar 
aanleiding van een overeenkomstige wijziging, te Brussel aange-
bracht in artikel 2 eerste lid der Berner Conventie. 

In het tweede lid wordt voortaan ook gesproken van „ver-
filmingen". Aangezien de „bewerkingen" een overkoepelend 
begrip vormen ten opzichte van „vertalingen, muziekschik-
kingen en verfilmingen", is het woord „bewerkingen" in de 
nieuwe redactie wat meer naar achteren verplaatst. 

Artikel 11. Voorgesteld wordt het tweede lid van artikel 
11 Auteurswet te doen vervallen; men vindt deze bepaling 
enigszins gewijzigd en aangevuld terug in het voorgestelde 
artikel 15ter. Voor de redenen voor deze wijziging en aan-
vulling zij verwezen naar de toelichting op die bepaling. 

Artikel 12. Het tweede lid in de huidige tekst breidt het bc-
grip voordracht, op- of uitvoering, voorstelling en tentoonstel-
ling in het openbaar uit tot die in besloten kring, welke tegen 
betaling toegankelijk is, ook al geschiedt die betaling door de 
voldoening van een contributie of op andere wijze. Deze bepa-
ling heeft tot tegenstrijdige jurisprudentie geleid, omdat daaruit 
onvoldoende duidelijk blijkt, of in het algemeen de besloten 
kring dan wel in het bijzonder de daarin gegeven voordracht 
enz. tegen betaling toegankelijk moet zijn om deze voordracht 
enz. tot een openbare te stempelen. Vergelijk hiervoor in ver-
schillende zin Knt. A'dam 18 februari 1915, W. 9786 en Knt. 
Rotterdam 16 juli 1925, N.J. 1926 blz. 64. 

Ook afgezien van deze onzekerheid menen ondergetekenden, 
dat artikel 12 tweede lid als voormeld de scheidslijn tussen voor-
drachten enz. in het openbaar enerzijds en in besloten kring 
anderzijds niet op de juiste wijze trekt. De hedendaagse samen-
leving geeft tal van voorbeelden te zien met name van muziek-
uitvoeringen, welke in min of meer besloten kring geschieden 
en niet tegen betaling toegankelijk zijn, doch waarbij de ratio 
van het auteursrecht zich ertegen verzet deze buiten de wer-
kingssfeer van dit recht te stellen. Als zodanige voorbeelden 
kunnen worden genoemd concerten, door openbare instellingen 
of ondernemingen aangeboden aan een groot aantal genodig-
den, ofwel mechanische muziekuitvoeringen in bedrijfsruimten, 
cantines, e.d. Ondergetekenden menen, dat de opvatting, welke 
dergelijke uitvoeringen tot die „in besloten kring" rekent en 
derhalve aan de werking van het auteursrecht onttrekt, mis-
kent, dat in beginsel de auteur tegen elk ongeautoriseerd ge-
bruik, dat van zijn werk wordt gemaakt, beschermd behoort 
te zijn, behoudens wanneer een sociale noodzaak of behoefte 
bestaat zijn recht dienaangaande bij de wet te beperken. Een 
dergelijke noodzaak of behoefte achten ondergetekenden in de 
voormelde gevallen niet aanwezig. 

Ondergetekenden wijzen erop, dat dezelfde en dergelijke 
casusposities zich ook in het buitenland hebben voorgedaan, 
waarbij aldaar hetzij in de wet, hetzij door de rechtspraak de 
opvatting tot uitdrukking is gebracht, dat het begrip „openbare 
uitvoering", welke aao toestemming van de auteur onderwor-
pen is, behoort te worden geïnterpreteerd vanuit de tegenpool 
„de privé-kring", waarbij dan wordt aangenomen, dat alle uit-
voeringen e.d. toestemming van de auteur behoeven, behalve 
die, welke geschieden in de familie- of daarmede gelijk te 
stellen kring. (Vergelijk Hof Leeuwarden 16 december 1953, 
N.J. 1954, no. 680). 

Ondergetekenden verwijzen in dit verband naar artikel 15 
tweede lid van de Italiaanse Auteurswet van 1941, naar artikel 
41, 1° van de Franse Auteurswet van 1957, naar de artikelen 
2 en 20 tweede lid van de Zweedse wet van 1960, naar artikel 
18 tweede lid van de Noorse wet van 1961 en naar artikel 20 
van de Deense auteurswet van 1961; voorts naar de tref-
woorden „Place of Entertainment" en „Private Party" in 
H. L. Pinner's Encyclopedie „World Copyright", deel III, 
Leiden 1957 en ten slotte naar de rechterlijke uitspraken van 
het Engelse Hof van Beroep d.d. 17 maart 1943, besproken in 
„Le Droit d'Auteur" (D.A.) 1943 blz. 86, het Opperste Ge-
rechtshof van Noorwegen d.d. 19 mei 1953, D.A. 1954 blz. 17, 
het Opperste Gerechtshof van Denemarken d.d. 10 januari 
1952, D.A. 1954 blz. 15, het Opperste Gerechtshof van Oosten-
rijk d.d. 4 maart 1953, D.A. 1954 blz. 14 en het Westduitse 
Bondsgerechtshof d.d. 19 juni 1956 (Archiv für Urheber-
Filnv, Funk- und Theaterrecht, 1957, Band 23, blz. 121 en 
Torben Lund in D.A. 1959 blz. 147, no. 2). 

Ondergetekenden menen, dat een dergelijke opvatting ook 
voor het Nederlandse recht juister is dan die van het tegen-
woordige artikel 12 tweede lid, waarbij zij echter ten behoeve 
van het onderwijs of een ander wetenschappelijk doel een 
verdere beperking op het auteursrecht wensen voor te stellen, 
zoals ook voorkomt in het geciteerde artikel der Italiaanse 
Auteurswet (en in ander verband in artikel 16 der Neder-
landse Auteurswet, zowel in de bestaande als in de nieuw voor-
gestelde tekst). 

De als voormeld aan de werking van het auteursrecht te 
onttrekken voordrachten enz. in de familie-, vrienden- of ken-
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nissenkring onderscheidenlijk uitsluitend ten dienste van het 
onderwijs of een ander wetenschappelijk doel, dienen echter 
naar het oordeel van ondergetekenden weer onder deze wer-
king te worden teruggebracht, indien voor de toegang tot de 
voordracht enz. betaling geschiedt, al dan niet in de vorm 
ener contributie. Alsdan is immers in meerdere, of mindere 
mate van exploitatie van auteursrecht sprake, waartoe de toe-
stemming van de auteur nodig dient te zijn. Ook in dit opzicht 
verwijzen ondergetekenden naar de bovengenoemde wetsbe-
palingen. 

De voorgestelde toevoeging van een derde lid aan artikel 12 
dient om de Auteurswet aan te passen aan de aanvulling 
van artikel Mbis eerste lid, onder 2° en 3° der Berner 
Conventie. De strekking van de onderhavige bepaling is dezelf-
de als die van genoemde aanvulling, doch zij is geheel anders 
geredigeerd. Dit vindt zijn reden in het verschil in systeem 
tussen de Berner Conventie en de Auteurswet. De Conventie 
somt de rechten van de auteur met betrekking tot de diverse 
soorten van openbaarmakingen op; buiten hetgeen is opgesomd 
geeft de Conventie geen bescherming. De Auteurswet daaren-
tegen beschermt de auteur in het algemeen met betrekking tot 
iedere openbaarmaking. Wil men in bepaalde gevallen een 
openbaarmaking niet als een afzonderlijke openbaarmaking 
beschouwd zien, dan dient dat uitdrukkelijk in de wet te wor-
den vermeld. Wanneer de Berner Conventie in artikel libis 
eerste lid, onder 2° zegt dat de auteur een uitsluitend recht 
heeft met betrekking tot openbaarmakingen van een per radio 
uitgezonden werk, wanneer dit geschiedt door een ander orga-
nisme dan dat, hetwelk de oorspronkelijke uitzending ver-
richt, dan brengt dat, in het systeem van de Nederlandse 
Auteurswet, mede dat in de wet wordt bepaald, dat er niet van 
een afzonderlijke openbaarmaking sprake is, wanneer een her-
uitzending gelijktijdig geschiedt door hetzelfde organisme als 
dat, hetwelk de oorspronkelijke uitzending verricht. In dit 
systeem behoeft er in de Nederlandse wet niets te worden ge-
zegd omtrent het bepaalde in artikel 11 bis eerste lid, onder 3° 
der Berner Conventie. Immers de openbaarmakingen door luid-
sprekers e.d., waarop gemelde bepaling van de Conventie be-
trekking heeft, geschieden nimmer door hetzelfde organisme als 
dat hetwelk de oorspronkelijke uitzending verricht. Daarvoor is 
volgens de Nederlandse wet de toestemming van de auteur 
vereist, omdat dit soort openbaarmaking niet door de uitzonde-
ring van het voorgestelde artikel 12 derde lid wordt getroffen. 

Wat de redactie betreft, zij het volgende opgemerkt. Evenals 
in de Berner Conventie is hier onder „radio" zowel de geluids-
radio als de televisie te verstaan. Het woord „organisme" is 
gekozen, ten einde duidelijk te doen uitkomen dat het hier gaat 
om het complex van lichamen dat hier te lande betrokken is bij 
het tot stand brengen van een uitzending. 

Artikel 13. De voorgestelde invoeging van „de verfil-
ming" — waarmede bedoeld is de bewerking tot een film van 
romans, toneelstukken e.d. —, beoogt geen wijziging in het 
bestaande recht te brengen. De invoeging dient slechts om 
iedere twijfel uit'te sluiten, dat ook deze wijze van bewerking 
als een „verveelvoudiging" van het oorspronkelijke werk is te 
beschouwen. 

Artikel 14. Het aantal verschillende soorten „voorwer-
pen, bestemd om het geheel of een gedeelte van het werk 
langs mechanische weg ten gehore te brengen" is sinds 1912 
door allerlei uitvindingen aanmerkelijk groter geworden en wei-
licht zullen er in de toekomst nog meer bij komen. 

Nu de gegeven omschrijving van het genus volkomen duide-
lijk en doeltreffend kan worden geacht, lijkt het overbodig 
daarnaast nog enige species met name te noemen. Daarom 
wordt voorgesteld, de woorden: „rollen, platen en andere" in 
artikel 14 Auteurswet te doen vervallen. 

Artikel 15. Voorgesteld wordt de aanhef van dit artikel 
enigszins te wijzigen. De huidige redactie, waarbij gesproken 
wordt van „het auteursrecht op een nieuwsblad of tijdschrift" 
is onnauwkeurig, omdat behalve met het auteursrecht op het 

blad (als verzamelwerk), ook rekening moet worden gehouden 
met het auteursrecht op elk afzonderlijk stuk, dat daarin ver-
schijnt. 

Met de voorgestelde toevoeging van de woorden: „benevens 
de aanduiding van de maker enz." wordt beoogd 
in overeenstemming te blijven met de nieuwe bepaling van 
artikel 10 derde lid der Berner Conventie. In artikel 16 éérste 
lid der Auteurswet wordt een dergelijk vereiste in een analoog 
geval ook reeds gesteld. 

Artikel 15bis (nieuw). De voorgestelde tekst heeft dezelf-
de strekking als de in artikel 10 eerste en derde lid, te 
Brussel aan de Berner Conventie toegevoegde bepalingen. Het 
doen van aanhalingen uit couranten en tijdschriften is reeds nu 
een algemeen gevolgde praktijk, die overigens — althans voor 
zover betreft aanhalingen uit hier te lande verschijnende bladen 
— krachtens de bepalingen omtrent het overnemen van arti-
kelen enz. van artikel 15 eerste lid der Auteurswet, niet in 
strijd met de wet kon worden geacht. 

Opmerking verdient dat, in tegenstelling tot hetgeen inge-
volge artikel 15 ten aanzien van het overnemen geldt, een 
voorbehoud van auteursrecht ten aanzien van korte aanhalin-
gen niet mogelijk is. Zulks is wederom in overeenstemming 
met de reeds genoemde bepalingen der Berner Conventie. 

Artikel 15ter (nieuw), (vervangt artikel 11 tweede lid). Het 
voorgestelde nieuwe artikel \5ter bevat de bepaling van het 
tegenwoordige artikel 11 tweede lid, met een wijziging en een 
toevoeging. 

De wijziging bestaat hierin, dat: „ (er) bestaat 
(geen) auteursrecht op " i s veranderd in: „Als 
inbreuk op het auteursrecht wordt niet beschouwd". 
Laatstgenoemde formulering verdient naar het de onderge-
tekenden voorkomt de voorkeur, o.m. omdat met de hieronder 
te vermelden toevoeging het moeilijk zou zijn te rijmen, dat er 
in het geheel geen auteursrecht meer op deze werken zou be-
staan na de openbaarmaking zonder voorbehoud. Deze wijzi-
ging brengt mede, dat de bepaling van § 3 „De werken, waarop 
auteursrecht bestaat" naar § 6 „De beperkingen van het au-
teursrecht" der Auteurswet wordt overgebracht. 

De toevoeging betreft het uitsluitend recht van de maker zijn 
werken in een bundel verenigd te doen verschijnen, ook als geen 
auteursrecht werd voorbehouden (te denken valt b.v. aan een 
verzameling parlementaire redevoeringen). Dit recht wordt in 
de Berner Conventie uitdrukkelijk gewaarborgd in het derde lid 
van artikel Ibis. De bepaling bestond reeds vóór de herziening 
van Brussel, maar bij die herziening is zij van het tweede lid van 
genoemd artikel naar het derde lid overgebracht en toepasselijk 
geworden op „in de vorige leden genoemde werken", terwijl 
zij vroeger alleen toepasselijk was op mondelinge voordrachten 
in het algemeen, werken dus, waarop volgens de Auteurswet 
wèl auteursrecht bestaat. Nu deze bepaling dus ook geldt voor 
de in artikel 11 tweede lid Auteurswet bedoelde werken, was 
het nodig, ten einde met de Conventie in overeenstemming te 
blijven, haar in de Auteurswet over te nemen. 

Artikel 16. Het onderhavige voorstel is voortgevloeid uit 
een initiatief van mr. H. L. de Beaufort. 

De voorgestelde wijzigingen houden slechts op één onder-
geschikt punt verband met enige bepaling der Berner Conven-
tie, nl. het gewijzigde artikel 10. Van de twee gevallen, die in 
artikel 16 Auteurswet behandeld worden, is alleen het eerste: 
het overnemen in bloemlezingen e.d. in de Conventie genoemd, 
nl. in artikel 10. Dit artikel, dat niet eerder enige wijziging 
heeft ondergaan (het had alleen in 1908 te Berlijn een andere 
nummering gekregen; in de oorspronkelijke Conventie van 
1886 was het artikel 8), laat de regeling van dit punt binnen 
ruime grenzen over aan de wetten of eventueel bestaande of 
nog te sluiten bijzondere traktaten. Het andere geval: het 
aanhalen in aankondigingen en beoordelingen in nieuwsbladen 
en tijdschriften, wordt in de Conventie niet genoemd, maar 
algemeen wordt aangenomen, dat zij ook in dit opzicht een 
zekere vrijheid laat, hetgeen trouwens in overeenstemming is 

file:///5ter
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met de overal gevolgde praktijk, al dan niet op bijzondere 
wetsbepalingen gegrond1). 

Het ondergeschikte punt, dat een redactieverandering van 
artikel 16 Auteurswet met zich brengt, betreft het volgende. 
Invoeging in artikel 10 der Conventie van de zinsnede „dans 
la mesure justifiée par Ie but a atteindre" maakt het wenselijk 
om in artikel 16 Auteurswet de overneming nader te rechtvaar-
vaardigen door het doel ervan meer te preciseren. Derhalve 
wordt gesproken van „kennelijk bestemd voor het onderwijs 
enz.". 

Dat niettemin thans een verdergaande wijziging wordt voor-
gesteld, heeft voornamelijk als oorzaak de onbevredigende toe-
stand, die het artikel op het stuk van de overneming in bloem-
lezingen e.d. heeft geschapen, waarop de belanghebbende 
letterkundige auteurs meer dan eens hebben gewezen. Een 
eerste bezwaar is, dat de vage termen „enkele korte gedeelten" 
en „enkele korte opstellen of gedichten" niet duidelijk aan-
geven, hoever de vrijheid tot overnemen zich uitstrekt. De ju-
risprudentie heeft aan deze onzekerheid geen einde gemaakt. 
Er zijn uitspraken bekend over twee gevallen: de overneming 
van 16 bladzijden uit een roman van 386 bladzijden en de 
overneming van drie gedichten van onderscheidenlijk 24, 24 en 
46 regels uit een bundel, benevens een van 18 regels uit een 
andere bundel van dezelfde dichter. In beide gevallen werd 
door de rechter uitgemaakt, dat dit nog viel binnen de door 
artikel 16 gestelde grenzen2). In 1931 werd aan artikel 16 de 
bepaling toegevoegd (laatste zin van het eerste lid), dat een 
algemene maatregel van bestuur nader zal kunnen vaststellen, 
wat te verstaan is onder „enkele korte gedeelten" enz., maar 
hieraan werd tot nu toe geen uitvoering gegeven. Een grote 
grief der auteurs is voorts, dat deze overneming binnen de toe-
gelaten grenzen kan geschieden zonder enige vergoeding aan 
de auteurs. 

Ten einde tegemoet te komen aan deze niet ongegronde 
bezwaren is het in de eerste plaats nodig, onderscheid te maken 
tussen de twee gevallen, die artikel 16 Auteurswet thans over 
één kam scheert, te weten: 

a. het overnemen in bloemlezingen e.d. (droit d'emprunt) 
en 

b. het aanhalen in aankondigingen enz. (droit de citation). 
Ad a. Uit de redactie van het in het eerste lid onder a 

gestelde mag niet worden afgeleid dat hier alleen gedoeld zou 
zijn op het overnemen van geschriften. De term „werk van 
letterkunde, wetenschap of kunst" welke al in artikel 1 der 
Auteurswet wordt gebruikt en in artikel 10 wordt gedefinieerd, 
omvat alle auteursrechtelijk beschermde werken. Slechts komt 
het overnemen van geschriften, en dan speciaal in bloem-
lezingen, het meest voor en geeft dit, gelijk hierboven opgc-
merkt, tot moeilijkheden aanleiding. Vandaar dat hieraan vooral 
aandacht is gewijd. 

Bij het overnemen in een bloemlezing is in tegenstelling tot 
wat bij het citeren geschiedt inderdaad sprake van een nieuwe 
openbaarmaking van (een gedeelte van) het werk. Ook als de 
samensteller van de bloemlezing deze van een inleiding en 
noten heeft voorzien, bestaat het belangrijkste deel van haar 
inhoud uit hetgeen daarin uit de werken van verschillende 
auteurs is bijeengebracht. Indien de wet bepaalt, dat de toe-
stemming van deze auteurs hiervoor niet nodig is, betekent dit 
dus een onmiskenbare beperking van hun auteursrecht, welke 
slechts gerechtvaardigd is voorzover redenen van algemeen 
belang daarvoor zijn aan te voeren. 

Het „algemeen belang", met name het belang van het onder-
wijs in taal- en letterkunde, verlangt bloemlezingen voor weten-
schappelijke doeleinden en in het bijzonder schoolgebruik, 
waarin alle schrijvers, met wie de leerlingen kennis dienen te 
maken, zijn vertegenwoordigd. Zonder „droit d'emprunt" be-
staat het gevaar, dat deze volledigheid niet wordt bereikt. Voor 

1) Vergelijk „Le Droit d'AuIeur" 1924, blz. 37 e.v. en in het bijzonder 
39 en 41. 2) Rechtb. 's-Hertogenbosch 26 juli 1923, W. 11148; Hof 's-Hertogen-
bosch 20 mei 1924, N.J. 1925, blz. 37. 

enige vrijheid tot overneming bestaat dus wel reden. Er mag 
echter verlangd worden, dat de omvang der stukken, die mogen 
worden overgenomen, nauwkeuriger dan tot dusver vaststaat, 
en dat in elk geval voor het overnemen een billijke vergoeding 
wordt betaald. 

De geldende bepaling ziet slechts op elk werk afzonderlijk; 
het voorstel let daarentegen op de maker, en daarmede op zijn 
gehele oeuvre. Uit verschillende werken van een zelfde maker 
mogen ook in de toekomst wel gedeelten in een bloemlezing 
worden overgenomen, mits het niet meer dan enkele korte 
gedeelten zijn. 

De meer nauwkeurige begrenzing van het begrip „korte ge-
deelten" wordt in het voorstel, evenals thans het geval is, door 
de wet aan een algemene maatregel van bestuur overgelaten, 
maar met de vooropgezette gedachte, dat zulk een algemene 
maatregel dan ook ten spoedigste wordt uitgevaardigd, daar 
deze een onderdeel vormt van de gedachte regeling. 

De ondergetekenden zijn voornemens, indien het onderhavige 
wetsontwerp op dit punt ongewijzigd door de Staten-Generaal 
zal zijn aanvaard, de totstandkoming van een algemene maat-
regel van bestuur te bevorderen, welke een voorschrift van de 
volgende strekking behelst: 

„ „Enkele korte gedeelten van zijn werken of enkele korte op-
stellen of gedichten" in de zin van artikel 16 onder a Auteurs-
wet 1912 omvatten ten hoogste 1500 woorden proza of 50 
regels poëzie; met dien verstande dat, indien van een zelfde 
maker zowel proza als poëzie wordt overgenomen, het aantal 
woorden proza door 1500 en het aantal regels poëzie door 50 
wordt gedeeld, welke quotiënten gezamenlijk ten hoogste het 
getal 1 mogen opleveren." 

De hierin voor proza of poëzie afzonderlijk getrokken grens 
stemt overeen met die, neergelegd in een in 1917 tussen de 
Vereniging van Letterkundigen en de Koninklijke Nederlandse 
Uitgeversbond gemaakte afspraak 1 ) . 

Nieuw is in het ontwerp het recht van de auteur op een 
billijke vergoeding. Daar men hier te doen heeft, zoals hier-
boven reeds werd opgemerkt, met een uitgave, en, kan er aan 
worden toegevoegd, een uitgave, die doorgaans winsten belooft, 
is er geen goede reden aan te geven, waarom de auteurs het 
zonder honorarium zouden moeten stellen. Er is wel be-
weerd, dat de bloemlezingen anders „te duur" zouden worden, 
maar dit kan hier niet als argument gelden. Een billijke ver-
goeding aan de auteurs zal de prijs niet overmatig doen stijgen. 
Als men werkelijk van overheidswege wil bevorderen, dat 
bloemlezingen goedkoop verkrijgbaar zullen zijn, is daarvoor 
wel een doeltreffender en rechtvaardiger middel te vinden dan 
het de auteurs onmogelijk te maken, enige vergoeding te ont-
vangen, terwijl alle anderen, die aan het maken en verkopen 
van het boek meewerken: samensteller van de bloemlezing, uit-
gever, drukker, papierhandelaar, boekhandelaar, enz. betaling 
ontvangen. 

Het voorschrift, dat een „billijke vergoeding" verschuldigd 
zal zijn, dient te worden aangevuld met een bepaling, welke de 
Kroon machtigt bij wijze van regelend recht een bepaald tarief 
vast te stellen. Regeling niet in de wet zelf, maar bij algemene 
maatregel van bestuur biedt het voordeel, dat de regeling bij 
verandering van economische omstandigheden daaraan sneller 
kan worden aangepast. De ondergetekenden hopen t.z.t. in de 
bovenbesproken algemene maatregel van bestuur ook bepa-
lingen van de volgende strekking te doen opnemen: 

„Het auteurshonorarium, overeenkomstig artikel 16 onder a, 
4°, Auteurswet 1912 verschuldigd voor het opnemen van stuk-
ken in bloemlezingen, bestaat, tenzij anders is overeengekomen, 
uit een percentage van het bedrag, waarvoor een ingenaaid 
exemplaar der bloemlezing bij de boekhandel voor het publiek 
verkrijgbaar is, of, indien zodanig exemplaar niet verkrijgbaar 
is, een daarmede gelijk te stellen bedrag, p,er oplage voor ieder 

1 ) Vergelijk Th. Wink „Auteursrecht in Nederland" 1952, vierde druk, 
blz. 38 e.v. alsmede bij mr. K. Jansma in De Gids van 1925, II, „Bloem-
Iezingen en Auteursrecht", blz. 250 e.v.; in het bijzonder blz. 253. 
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gemaakt exemplaar te betalen binnen een maand na de ver-
schijning. 

Dit percentage wordt berekend door het tienvoud van het 
aantal bladzijden der bloemlezing waarop het stuk, waarvoor 
de berekening geldt, voorkomt, te delen door het totaal aantal 
bladzijden der bloemlezing." 

Indien de wetgever zonder meer aan partijen, die velen in 
getal kunnen zijn, zou overlaten door onderhandelingen en des-
noods door rechterlijke uitspraken uit te maken, wat als „bil-
lijke vergoeding" beschouwd mag worden, moet gevreesd wor-
den, dat dit niet altijd vlot en bevredigend zal verlopen. Ener-
zijds zullen er waarschijnlijk auteurs zijn, die het door de uit-
gever aangeboden bedrag aanvaarden, zonder lust of gelegen-
heid te hebben te onderzoeken, of redelijkerwijze meer ware 
te bedingen; anderzijds zullen er „lastige" mensen onder hen 
zijn, die te veel vragen, hetgeen tot eindeloze onderhandelingen 
en tot processen kan leiden. Dit alles te vermijden is het doel 
van dit voorstel.' 

Voor de uitgever is het een voordeel, dat het bedrag van 
het te betalen auteurshonorarium bij voorbaat vaststaat, zodat 
daarover niet onderhandeld behoeft te worden en hij daar-
mede bij zijn eerste calculatie al rekening kan houden. 

Het royalty-systeem, dat voor dit tarief is gekozen, is aan 
schrijvers en uitgevers welbekend. Zoals uit de eenvoudige 
formule gemakkelijk valt te lezen, is als basis genomen een 
tantième van 10 %, waarvan dan ieder auteur zijn evenredig 
deel krijgt. Dit lijkt de ondergetekenden een „billijke ver-
goeding". 

De ondergetekenden stellen in beginsel alleen het systeem 
van een procentuele vergoeding per totaal aantal exemplaren 
van de gehele oplaag voor, en niet die per in het afgelopen 
jaar verkochte exemplaren. In dit laatste geval heeft de auteur, 
uit wiens werk is overgenomen, naar de mening van de onder-
getekenden zonder nadere overeenkomst slechts weinig hou-
vast. Een vergoeding per atutal vervaardigde exemplaren 
geeft ook een administratief eenvoudiger afrekening dan een 
telkenjare terugkerende berekening aan de hand van de op-
gaven der aantallen verkochte exemplaren van de bloemlezing. 
Hiertegenover staat natuurlijk, dat dit systeem het risico van 
uitblijvende afzet geheel op de uitgever legt, hetgeen echter 
ook voor de overige kosten der exploitatie geldt. 

Een regeling, die ongeveer overeenkomt met hetgeen da 
ondergetekenden op dit punt voorstellen, vindt men in Italië 1 ) . 

T.a.v. de ook naar de huidige wetstekst bestaande verplich-
ting tot aanduiding van de naam van de maker van een werk, 
waaruit is overgenomen, brengt de ontworpen redactie een 
kleine wijziging door de term „genoemd" te vervangen door 
„vermeld". Deze laatste term is wat ruimer en omvat ook 
weergave van aanduidingen als pseudoniemen, of van die door 
middel van beginletters of symbolen. Ten slotte is bij de ont-
worpen bepaling een afzonderlijke overgangsregeling als ar-
tikel II voorgesteld. Bloemlezingen, welke in geheel dezelfde 
vorm zullen worden uitgegeven als waarin dit reeds vóór het 
in werking treden dezer wijzigingswet is geschied, blijven on-
derworpen aan het oude recht. 

Ad b. „Aanhalen" geschiedt hierdoor, dat hij die aanhaalt 
stukken van werken van andere auteurs in het verband van zijn 
eigen tekst inlast, zodat die stukken feitelijk een deel van dat 
nieuwe werk gaan uitmaken. De ondergetekenden hebben ge-
meend, dat dit ook in de wet duidelijk tot uitdrukking moest 
worden gebracht; daarom wordt in het ontwerp van artikel 16 
(sub b) gesproken van: 

„het aanhalen van stukken in het 
verband van de tekst enz." Hiermede is tevens 
uitgesproken dat de bepaling niet alleen betrekking heeft op het 
aanhalen in geschriften, maar b.v. ook in mondelinge boek-
besprekingen. Ook stukken muziek kunnen worden geciteerd 
en wat werken van beeldende kunst betreft, kan het opnemen 

l) Italiaanse Auteurswet van 22 april 1941, art. 70. Zie de tekst dezer 
wet in Franse vertaling in: „Le Droit d'Auteur" 1941, blz. 97 e.v. Zie 
voorts in Pinner's Encyclopedie „World Copyright", I, 1953, blz. 255. 

van verveelvoudigingen in het verband met de tekst eveneens 
als „citaat" worden beschouwd en althans in dit verband op 
dezellde voet als gewone citaten behandeld worden. 

Artikel 16 Auteurswet, zoals het nu luidt, beperkt het recht 
van citeren tot „aankondigingen en beoordelingen in nicuws-
bladen en tijdschriften". Hieronder vallen dus niet de toch vcel-
vuldig voorkomende aanhalingen in wetenschappelijke vcrhan-
delingen en polemieken, hoewel het zeker niet de bedoeling 
van de wetgever is geweest, dat daarvoor steeds de toestemming 
van de auteurs moet worden verkregen, hetgeen in de praktijk 
nooit geschiedt. Wellicht is de overweging geweest, dat de vrij-
heid van citeren in deze gevallen al voldoende gewaarborgd 
was door de bepaling betreffende het overnemen in bloem-
lezingen „en andere werken bestemd voor een 
wetenschappelijk doel", voor welke opvatting te meer aan-
leiding bestond, nu „droit d'emprunt" en „droit de citation" op 
gelijke voet werden behandeld. In de door de ondergetekenden 
voorgestelde lezing, waarin deze twee bevoegdheden scherp 
van elkaar onderscheiden worden en waar aan het „droit 
d'emprunt" verbonden is een verplichting tot betaling van een 
vergoeding aan de auteur, zou deze overweging niet opgaan. 
Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat bij het citeren 
van de betaling van een vergoeding aan de auteur geen sprake 
kan zijn. Hiermede moge zijn verklaard, waarom in de door 
ondergetekenden voorgestelde tekst als werken, waarin ge-
citeerd mag worden, nog genoemd zijn: „polemiek of weten-
schappelijke verhandeling". (Het woord „verhandeling" scheen 
hier te verkiezen boven „werk", omdat een wetenschappelijke 
verhandeling, waarop het artikel toepasselijk behoort te zijn, 
kan voorkomen in een boek, dat, als geheel beschouwd, niet 
als „wetenschappelijk werk" is te beschouwen.) De woorden 
„aankondigingen en beoordelingen", hierboven uit artikel 16 
aangehaald, zijn in het voorstel behouden. Daarentegen zijn de 
daaropvolgende woorden „in nieuwsbladen en tijdschriften" 
weggelaten, omdat de beperking die zij brengen de onderge-
tekenden minder juist voorkomt. Letterkundige kritieken b.v., 
al of niet eerst in een tijdschrift verschenen, worden dikwijls 
in een bundel uitgegeven. Het is niet in te zien, waarom de 
vrijheid van citeren wèl voor het tijdschriftartikel en niet voor 
dat in de bundel opgenomen, zou gelden. 

Wat de vaststelling betreft van aantal en omvang der ge-
oorloofde citaten, deze dient naar het inzicht van de onder-
getekenden ook anders te geschieden dan voor het overnemen 
in bloemlezingen e.d. Een voor alle gevallen van citeren be-
stemde norm, uitgedrukt in een aantal woorden of regels, is 
bezwaarlijk te geven. Daarvoor lopen die gevallen te zeer uit-
een. Wel kan gezegd worden, dat de grens van het geoor-
Ioofde wordt overschreden, waar de citaten talrijker of om-
vangrijker zijn dan voor het doel: het ondersteunen en ver-
duidelijken van hetgeen wordt betoogd, noodzakelijk is. Ver-
langd moet worden, dat de schrijver een „behoorlijk" gebruik 
maakt van de vrijheid van citeren, en dit zal in elk voor-
komend geval door de rechter, zo nodig voorgelicht door een 
deskundige, zeer wel kunnen worden beoordeeld. De onderge-
tekenden hebben daarom gemeend, dat hier de formulering van 
pas was, die ook reeds in artikel 25 Auteurswet voorkomt; de 
citaten zullen moeten blijven binnen de grenzen van hetgeen 
„naar de regels van het maatschappelijk verkeer" redelijkerwijs 
geoorloofd is. 

Artikel 16bis (nieuw). Binnen de grenzen van het te Brus-
sel in de Berner Conventie opgenomen artikel lObis wordt 
in het voorgestelde nieuwe artikel 16bis Auteurswet ten be-
hoeve der foto-, film- en radioreportage (met inbegrip van 
televisiereportage) de — maximale — vrijheid verleend, om 
van werken van letterkunde, wetenschap of kunst een korte 
opname, weergave of mededeling te laten zien of horen, voor 
zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele ge-
beurtenis, welke het onderwerp der reportage uitmaakt, nood-
zakelijk is. De aldus geformuleerde restrictie heeft ten doel 
deze vrijheid te beperken tot overneming van die werken, 
welke een onderdeel of achtergrond vormen van de actuele 
gebeurtenis, die het onderwerp van de reportage uitmaakt, 
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en die dus, wil men de gebeurtenis behoorlijk weergeven, nood-
zakelijkerwijze mede opgenomen moeten worden. Men heeft 
hier te denken aan b.v. redevoeringen, koorzang c.d. wat de 
door het gehoor waargenomen werken betreft, en aan muur-
schilderingen, binnen-architectuLir enz. voor wat betreft 
werken, die worden waargenomen door het gezicht. Aan een 
reportagefilm toegevoegde muziek kan er dus in geen geval 
onder vallen. 

Gelet op de strekking van het nieuwe artikel lObis der Con-
ventie achten de ondergetekenden het onmiskenbaar, dat de 
tekst ervan te eng is uitgevallen ten aanzien van visuele repor-
tage van tweedimensionele werken als schilderijen, kunstfoto's 
enz. Bij deze werken immers kan men moeilijk spreken van 
„courts fragments". Het is derhalve zeer wel mogelijk, dat bij 
de eerstvolgende herziening van de Berner Conventie te Stock-
holm de redactie van artikel lObis zal worden verduidelijkt om 
de bedoeling ervan beter weer te geven. Intussen verwachten 
ondergetekenden geen moeilijkheden, omdat zij vertrouwen, dat 
de Nederlandse rechter artikel lObis der Conventie en het 
voorgestelde wetsartikel I6bis met inzicht zal weten toe te 
passen. 

Uiteraard mogen de in artikel 25 bedoelde rechten van de 
maker dan wel van diens nabestaanden bij de reportage niet 
worden geschonden. 

Artikel 17. De ondergetekenden achten het wenselijk enkele 
wijzigingen voor te stellen ten aanzien van de uitzonderings-
bepaling, krachtens welke verveelvoudiging van een beschermd 
werk in enkele exemplaren, uitsluitend dienend tot eigen oefe-
ning, studie of gebruik, niet als inbreuk op het auteursrecht 
wordt beschouwd. Toen deze bepaling in de wet van 1912 werd 
opgenomen waren de mogelijkheden tot mechanische verveel-
voudiging nog betrekkelijk beperkt: sindsdien hebben echter 
de fotocopie (waaronder tevens te begrijpen de microfotocopie, 
de microfilm en dergelijke) en het ook door leken te hanteren 
geluidsopname-apparaat hun intrede gedaan, onderscheidenlijk 
zijn deze verder ontwikkeld, terwijl er geen redenen zijn om 
aan te nemen, dat deze ontwikkeling reeds als beëindigd kan 
worden beschouwd. 

Ten aanzien van fotocopieën e.d. is de praktijk reeds thans 
zodanig, dat een toenemend aantal bibliotheken deze verveel-
voudigingen, soms tegen vergoeding der materiaalkosten, be-
schikbaar stellen, terwijl ondernemingen, die zich hierop toe-
leggen, verveelvoudigingen in opdracht vervaardigen tegen 
prijzen, die aanzienlijk beneden de aanschaffingskosten van 
het door auteursrecht beschermde werk kunnen liggen. Andere 
ondernemingen vervaardigen soms betrekkelijk grote aantallen 
der hier bedoelde verveelvoudigingen voor eigen gebruik, even-
tueel in verschillende afdelingen van de onderneming. 

Daarnaast heeft de geluidsband de mogelijkheid geschapen, 
dat men voor eigen gebruik opnamen b.v. van muziekwerken, 
ten gehore gebracht door radio-uitzending of op gramofoon-
platen, vastlegt of doet vastleggen. 

Sommige dezer praktijken staan met de huidige tekst der 
Auteurswet op gespannen voet, zonder dat daartegen veel is, of 
zelfs maar kan worden, ondernomen. 

De ondergetekenden achten het wenselijk in dit opzicht de 
Auteurswet enerzijds enigszins aan de ontwikkeling van tech-
niek en praktijk aan te passen, doch anderzijds daaraan grenzen 
te stellen, die kunnen voorkomen, dat het auteursrecht al te zeer 
wordt uitgehold. De ratio van dit laatste is, dat een te grote 
vrijheid van verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde 
werken voor eigen gebruik het economisch motief voor het 
maken, en zeker voor het uitgeven van dergelijke werken, in 
ongunstige zin zou kunnen beïnvloeden. 

Zoals uit de Memorie van Toelichting op de wet van 1912 
blijkt gaat de vrijheid tot verveelvoudiging, die artikel 17 laat, 
in beginsel uit van de veronderstelling, dat copiëerder en ge-
bruiker dezelfde persoon zijn. In de praktijk wordt echter door-
gaans het doen verveelvoudigen gelijk gesteld met het zelf ver-
veelvoudigen. Ter aanpassing hieraan wordt voorgesteld in be-
ginsel de opdrachtgever met de vervaardiger in eigen persoon 
gelijk te stellen. Bij de voorgestelde redactie kan het niet langer 

twijfelachtig zijn, dat het vervaardigen van enkele exemplaren 
op verzoek en uitsluitend ten behoeve van een bepaalde op-
drachtgever, die evengoed een natuurlijk persoon als een rechts-
persoon kan zijn, als geoorloofd is te beschouwen. Door toe-
voeging van de woorden „tot het verveelvoudigen uitsluitend 
ten behoeve van zichzelf opdracht geeft" is echter duidelijk 
gemaakt, dat wanneer identiteit van copiëerder en gebruiker 
ontbreekt, in elk afzonderlijk geval een opdracht tot een be-
paalde verveelvoudiging tevoren moet zijn verstrekt. Het ver-
vaardigen van verveelvoudigingen zonder concrete opdrachten 
daartoe af te wachten, zal derhalve niet geoorloofd zijn en 
evenmin zodanige vervaardiging ingevolge onvoldoende ge-
concretiseerde opdrachten, b.v. opdrachten tot verveelvoudi-
ging van werken of gedeelten van werken op een bepaald ge-
bied of over een bepaald onderwerp, of afkomstig uit bepaalde 
bronnen, of van bepaalde auteurs of instellingen. 

Ten aanzien van „geschriften" is bovendien de beperking 
ingevoegd, dat de verveelvoudiging in het algemeen slechts be-
trekking mag hebben op een gedeelte van het werk, hetgeen 
beoogt te voorkomen, dat door het fotocopiëren van dergelijke 
werken in hun geheel de auteur en de uitgever worden bena-
deeld. 

Hierop dient echter weer een uitzondering te worden ge-
maakt voor in verzamelwerken, als bedoeld bij artikel 5 
Auteurswet, zoals nieuwsbladen, tijdschriften, encyclopedieën, 
e.d. opgenomen afzonderlijke werken, waarop auteursrecht be-
staat. Deze bijdragen afzonderlijk zijn te beschouwen als gehele 
werken, welke echter, wanneer de verveelvoudiging daarvan een 
belangrijke rol speelt bij de bevordering van onderwijs en 
wetenschap, in hun geheel dienen te kunnen worden verveel-
voudigd. Aan de rechthebbende tot het auteursrecht op het 
verzamelwerk dient echter te worden toegestaan de vorenbe-
doelde vrijheid tot verveelvoudiging te beperken, onderschei-
denlijk uit te sluiten door op of in het ganse werk bekend te 
maken, dat hij slechts onder zekere, redelijk te achten, voor-
waarden, het vervaardigen van verveelvoudigingen toestaat of-
wel zelf bedoelde verveelvoudigingen onder redelijke voor-
waarden beschikbaar stelt. De beoordeling der redelijkheid van 
de voorwaarden is uiteraard aan de rechter overgelaten. De 
bepaling beoogt aldus de rechten van de auteursrechthebbende 
op het oorspronkelijke werk zo eenvoudig mogelijk tot gelding 
te brengen, zonder dat hiervan een vertragende werking uitgaat. 

De ondergetekenden menen op grond van een advies ener 
commissie, samengesteld door het Nederlands Genootschap 
voor Documentreproductie en waarin vertegenwoordigers on-
der meer van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, van 
het bibliotheekwezen en het bedrijfsleven waren opgenomen, 
dat met het voorafgaande aan de eisen der praktijk is beant-
woord en tevens een redelijke bescherming van het auteursrecht 
is verzekerd. 

De verder in het voorstel voorkomende bijzondere bepaling 
voor werken van beeldende kunst (artikel 10, 6° Auteurswet) 
alsmede de uitzondering voor het nabouwen van bouwwerken 
zijn uit de de huidige tekst van artikel 17 Auteurswet over-
genomen. 

Een nieuwe bijzondere bepaling menen ondergetekenden te 
moeten voorstellen ten aanzien van de verveelvoudiging voor 
eigen oefening, studie of gebruik door middel van voorwerpen, 
bestemd om het geheel of een gedeelte van een werk langs 
mechanische weg ten gehore te brengen (artikel 14 Auteurs-
wet), in de praktijk veelal geluidsbanden. 

De ondergetekenden menen in dit opzicht de verveelvoudi-
ging voor eigen gebruik, dus onder voorwaarde van identiteit 
van degeen, die de geluidsopname maakt en die haar voor 
eigen oefening, studie of gebruik bezigt, conform de algemene 
strekking van artikel 17 te moeten vrijlaten, doch zien géén 
aanleiding op dit punt de gegeven vrijheid uit te breiden tot 
verveelvoudiging „in opdracht". Een vrijheid in laatstbedoelde 
zin achten de ondergetekenden onwenselijk. Zij oordelen de 
hier ontworpen regeling een juiste afweging van de belangen 
der auteurs tegenover die der praktijk. 

Wellicht ten overvloede is in de slotalinea van het voorge-
stelde artikel tot uitdrukking gebracht, dat de door de uit-
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zonderingsbepaling van dit artikel slechts voor eigen oefening, 
studie of gebruik toegelaten verveelvoudigingen niet zonder 
toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht aan 
derden mogen worden afgegeven. Het zal dientengevolge on-
rechtmatig zijn de ingevolge artikel 17 toegelaten verveelvou-
digingen voor gebruik door derden te verstrekken, uit te lenen, 
en a fortiori deze te verbreiden (artikel 12, 2°) of op andere 
wijze openbaar te maken. 

Artikel 17bis. De voorgestelde wijzigingen in artikel llbis 
strekken tot een scherpere afbakening, zowel van de rechten 
die hier in het spel zijn, als van de beperking, welke een alge-
mene maatregel van bestuur onder bepaalde omstandigheden 
aan die rechten zou kunnen opleggen. 

In de eerste volzin wordt voorgesteld, de woorden „in het 
algemeen belang" 1) in te voegen, om te doen uitkomen, dat het 
regime, hetwelk de algemene maatregel van bestuur kan in-
voeren, niet als normaal is te beschouwen, maar dat daarvoor 
slechts dan plaats is, indien het algemeen belang zulks vereist. 
Onder „radio-uitzending" is tevens televisie begrepen. In het 
artikel is voorts, conform de Berner Conventie, de mogelijk-
heid ener dwanglicentie ook voor de draadomroep (voor zover 
programma's van fadiozendorganisaties via de draad worden 
doorgegeven) aangeduid. 

De laatste zin van het eerste lid is opgenomen ter voldoe-
ning aan het slot van artikel 116» tweede lid der Berner 
Conventie. Het is niet de bedoeling, dat de Kroon bij het 
verlenen van een dwanglicentie tevens een tarief voor de 
vergoeding zal vaststellen. Bij gebreke van overeenstemming 
omtrent de te betalen billijke vergoeding zal de meest gerede 
partij zich voor het vaststellen daarvan tot de rechter kunnen 
wenden, die tevens het stellen van zekerheid voor de betaling 
van de vergoeding kan bevelen. Al wordt zulks in de ontworpen 
tekst niet gezegd, toch is het de bedoeling, dat de maker zich 
ook over schending van zijn in artikel 25 bedoelde rechten tot 
de rechter kan wenden. 

Het tweede lid vormt een toepassing van artikel 13 tweede lid 
der Berner Conventie. Evenals ten aanzien van de opcnbaarma-
king door middel van radio-uitzending het algemeen belang een 
beperking der auteursrechten kan vereisen, zo kan ook het al-
gemeen belang een soortgelijke beperking der auteursrechten 
ten aanzien van de vervaardiging en het in het verkeer brengen 
van grammofoonplaten e.d. vereisen. Hierbij dient erop te 
worden gewezen, dat in verschillende landen (als bij voor-
beeld Engeland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), althans 
naar de huidige regeling aldaar, een mogelijkheid tot dwangli-
centie voor het maken van grammofoonplaten bestaat 2 ) . Dien-
tengevolge heeft in eerstgenoemde landen de grammofoonpla-
tenindustrie, in tegenstelling tot die in Nederland, in onderhan-
delingen met de internationale organisatie, die de z.g. mecha-
nische rechten van een groot deel der auteurs behartigt, een vol-
doend sterke positie, omdat bij het niet tot stand komen van een 
contract eerstbedoelde industrie toch ingevolge dwanglicentie 
voort kan werken. Hierdoor kan de industrie in die landen het, 
althans tijdelijk, stellen zonder een contract met vorenbedoelde 
organisatie, waartegenover de Nederlandse grammofoonplaten-
industrie zonder de mogelijkheid van dwanglicentie in een 
relatief minder gunstige positie verkeert. Naar het voorbeeld 
van de Engelse, Duitse en Oostenrijkse wetgeving wordt de 
dwanglicentiemogelijkheid ten gunste van de in Nederland 
gevestigde grammofoonplatenindustrie ook in dit ontwerp be-
perkt tot de gevallen, waarin grammofoonplaten e.d. van het 
muziekwerk reeds eerder door of met toestemming van de 
maker of diens rechtverkrijgenden in binnen- of buitenland 
vervaardigd en in het verkeer gebracht zijn. 

1 i Een dergelijk criterium komt reeds elders in de wetgeving voor, 
o.a. in verscheidene bepalingen van de Wet economische mededinging van 
28 juni 1956 (Stb. 401). 

2 ) Zie Copyright Act, 1911, section 19 en section 8 van de 1 juni 1957 
in werking getreden Copyright Act, 1956; § 22 van de Duitse wet „betref-
fend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst" van 
1901; artikel 17 van de Zwitserse Auteurswet van 1922; en § 58 van de 
Oostenrijkse Auteurswet van 1936. 

Opgemerkt zij, dat terwijl het eerste lid van artikel 176/5 
op alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst betrek-
king heeft, het tweede lid uitsluitend ten aanzien van muziek-
werken toepassing kan vinden: artikel 13 der Berner Conven-
tie laat geen verdergaande mogelijkheid toe. Ter naleving van 
het nieuwe vierde lid van artikel 14 der Berner Conventie is 
het tweede lid van het voorgestelde artikel 17bis zo geformu-
leerd, dat het uitgesloten is een dwanglicentie te krijgen voor 
het maken van grammofoonplaten van filmmuziek, zolang deze 
muziek niet ook op de grammofoonplaat is vastgelegd. 

Voorts moeten ook hier, gezien de verwijzing naar het 
eerste lid, de in artikel 25 bedoelde rechten van de maker wor-
den geëerbiedigd, hetgeen ook de strekking is van de Berner 
Conventie, hoewel daarin uitsluitend van het recht van de 
maker op een billijke vergoeding wordt gesproken. 

De ondergetekenden stellen er prijs op te verklaren, dat ook 
het tweede lid van artikel \7bis slechts in uitzonderingsgevallen 
kan worden toegepast. Het regime, dat bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden ingevoerd, is niet als normaal te be-
schouwen; hiervoor is uitsluitend plaats, indien het algemeen 
belang dit eist. De afweging van alle betrokken belangen zal zo 
nauwkeurig mogelijk dienen te geschieden, waartoe wordt voor-
gesteld te bepalen, dat de totstandkoming van een algemene 
maatregel ex artikel 17bis tweede lid, niet anders dan op ge-
meenschappelijke voordracht van de Minister van Justitie, van 
Economische Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen kan worden bevorderd. Alleen indien er omstan-
digheden zijn, op grond waarvan de dwanglicentie nood-
zakelijk is gebleken, zal aan deze in artikel 17bis neergelegde 
mogelijkheid uitvoering kunnen worden gegeven. Het behoeft 
geen betoog dat, nu een dwanglicentie een inbreuk op het 
auteursrecht betekent, daartoe slechts zal worden overgegaan 
wanneer wordt aangetoond, dat het algemeen belang hier-
mede ondubbelzinnig wordt gediend. Met name moet hier 
worden gedacht aan de mogelijkheid dat organisaties van 
rechthebbenden op auteursrecht zodanig gebruik zouden 
maken van haar juridische positie, dat de grammofoonplaten-
industrie hier te lande ernstig in haar bestaan zou worden be-
dreigd. 

Overigens zij nog opgemerkt, dat ingevolge artikel 13 vierde 
lid, van de Brusselse tekst van de Berner Conventie de opnamen, 
dank zij dwanglicentie gemaakt, en zonder machtiging der be-
langhebbenden ingevoerd in een land waar zij niet geoorloofd 
zijn, daar in beslag kunnen worden genomen, zodat de werking 
van een Nederlandse dwanglicentie beperkt blijft. 

Ten slotte tekenen de ondergetekenden het volgende aan om-
trent de verhouding tussen de dwanglicentiemogelijkheid krach-
tens het voorgestelde tweede lid van artikel 17/;/'s en de door 
het tweede lid van artikel 17ter ontworpen regeling van de 
z.g. „cnregistrements éphémères". Zij lezen de artikelen llbis 
derde lid en 13 tweede lid van de Brusselse tekst aldus, dat het 
niet mogelijk is door een nationale dwanglicentieregeling het 
regime van de eigen opnamen van radiozendorganisaties voor 
eigen uitzendingen te doorbreken. M.a.w. een algemene maat-
regel van bestuur ex artikel 17bis tweede lid van dit ontwerp 
zal de in het voorgestelde artikel 17ter tweede lid neergelegde 
grenzen niet mogen verruimen. 

Artikel 17ter (nieuw). Het komt in de praktijk van 
de radio-omroep steeds veelvuldiger voor, dat de radiozend-
organisatie eigen opnamen maakt om met behulp daarvan 
radio-uit?cndingen te doen plaatshebben. Zulks is allereerst in 
het belang van de radiozendorganisatie zelf, omdat dit een 
praktisch voordeel oplevert voor haar programmadienst; ener-
zijds is men aldus niet genoodzaakt de uitvoerende kunstenaars 
te laten optreden op het tijdstip dat voor de uitzending het 
meest geschikt is; anderzijds maakt men hierdoor een of meer 
herhalingen der uitzending mogelijk. Deze handelwijze is ook 
een voordeel voor de uitvoerende kunstenaars, die nu voor het 
maken van een opname kunnen optreden op het ogenblik dat 
het hun het beste uitkomt, en die bovendien eventueel minder 
goed geslaagde uitvoeringen kunnen trachten over te doen. De 
nieuwe werkwijze biedt ten slotte ook aan de auteur van het uit 
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te zenden werk het voordeel, dat zijn werk aldus zo goed 
mogelijk is uitgevoerd. 

Naar huidig Nederlands recht hchoeft de radio-omroep reeds 
louter voor dit opnemen van een auteursrechtelijk beschermd 
werk de toestemming van degene, in wiens handen het mecha-
nisch reprodukticrecht op dat werk berust, ook al is vanwege 
de auteur toestemming voor de radio-uitzending van zijn werk 
verkregen. Vergelijk H.R.' 23 mei 1952, N.J. 1952 no. 438, 
inzake STEM RA (Stichting tot Exploitatie van Mechanische 
Reproductierechten der Auteurs) tegen de Stichting Nederland-
se Radio-Unie, de A.V.R.O., de V.A.R.A., de K.R.O., de 
V.P.R.O. en de N.C.R.V. Voor het uitzenden van auteursrech-
telijk beschermde werken met behulp van eigen opnamen is 
theoretisch telkens opnieuw de toestemming van de auteur ver-
eist; in de praktijk geeft, voor wat betreft het wereldrepertoire 
aan beschermde muziekwerken, het Bureau voor Muziek-
Auteursrecht, BUMA, deze toestemming aan de Nederlandse 
radiozendorganisaties tegen betaling van één bedrag ineens per 
jaar. 

De eigen opnamen van de radio-omroep kunnen worden 
onderscheiden in twee soorten, te weten: 

1. opnamen van uitvoeringen, die op dat ogenblik niet 
worden uitgezonden (bestemd voor „émission différée" of 
,,—• ultérieure"); 

2. opnamen die vervaardigd worden, terwijl de uitvoering 
gelijktijdig door de radio wordt uitgezonden („émission con-
comitante"). 

De na lange debatten te Brussel aan artikel II bis der Con-
ventie als laatste lid toegevoegde bepaling inzake de „enregis-
trements éphémères", met eigen middelen vervaardigd door 
radiozendorganisaties uitsluitend ten gebruike van haar eigen 
uitzendingen, hebben de ondergetekenden aanleiding gegeven, 
een nieuw artikel liter te ontwerpen, hetwelk, binnen de door 
de Conventie gestelde grenzen, een zekere vrijheid verleent aan 
de radiozendorganisaties, dergelijke voorwerpen te vervaardigen 
en voor haar eigen uitzendingen te gebruiken. Het eerste lid van 
het voorgestelde artikel liter is ontleend aan de eerste zin van 
het nieuwe derde lid van artikel llbis der Berner Conventie. 
Beide bepalingen behelzen een interpretatieregel. De Conventie 
spreekt hier evenwel van „1'oeuvre radiodiffusée", dus van het 
uitgezonden werk, en geeft hiermede dus géén uitsluitsel over 
het al of niet geoorloofd zijn van het maken van eigen vastleg-
gingen, zonder gelijktijdige uitzending opgenomen. De onder-
getekenden achten het evenwel buiten twijfel, dat in de Con-
ventie bedoeld is niet alleen de vastlegging van de émission 
concomitante te verbieden, maar ook die voor de émission 
différée. De ondergetekenden geven er daarom de voorkeur aan 
hier de term „het werk" zonder meer te gebruiken 1 ) , waardoor 
het vaststaat, dat de bevoegdheid om een werk uit te zenden 
van rechtswege nimmer de bevoegdheid omvat om het werk 
vast te leggen, noch gelijktijdig met een uitzending zelf, noch 
ten behoeve van een — latere — uitzending. 

Het voorgestelde tweede lid van artikel liter bevat op deze 
hoofdregel een uitzondering, welke een uitwerking geeft van 
de tweede zin van het derde lid van artikel llbis B.C. De ratio 
dezer bepaling is dat een radiobedrijf niet behoorlijk kan func-
tioneren zonder van eigen opnamen gebruik te maken. Van de 
zijde der auteurs is hiertegen opgemerkt, dat deze omstandig-
heid nog geen grond oplevert de radiozendorganisaties met mis-
kenning hunner rechten geheel de vrije hand te laten. Er valt 
echter hierbij te bedenken, dat deze, uitsluitend voor eigen ge-
bruik van ten hoogste 28 dagen na de eerste radio-uitzen.ding 
met behulp daarvan bestemde, voorwerpen nauwelijks als een 
nieuwe, afzonderlijke exploitatie van het werk kunnen worden 

*) Vergelijk de desbetreffende opmerkingen in de Zwitserse „Message 
du Conseil fédéral a 1'Assemblée federale concernant la convention de 
Bcrne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, revisce a 
Bruxelles Ie 26 juin 1948" (du 12 octobre 1954) no. 6706, p. 15; zie 
ook het eerste lid van artikel 33 bis van het Zwitserse wetsontwerp no. 
6708 van dezelfde datum, welk artikel evenwel niet is aanvaard in de 
federale wet van 24 juni 1955 tot wijziging van de Zwitserse Auteurswet, 
Recueil des lois fédérales 1955, no. 42. 

beschouwd, zulks in tegenstelling met b.v. grammofoonplaten 
vervaardigd door de industrie en bestemd voor verkoop aan het 
publiek. De vrijheid wordt slechts verleend, indien de radio-
zendorganisatic de bevoegdheid heeft gekregen het werk uit te 
zenden; het schijnt dus niet onredelijk aan die bevoegdheid het 
recht te verbinden de uitzending met behulp van zulk een eigen 
mechanisch voorwerp te bewerkstelligen, zonder daarvoor nog 
een speciale toeslemming van de auteur als vereiste te stellen. 
Uiteraard zal voor elke uitzending met behulp van de gemaakte 
plaat, band of rol enz. aan de daarvoor door de auteur te stel-
len voorwaarden moeten zijn voldaan. Het tweede lid doelt op 
beide bovenomschreven soorten van eigen opnamen van de 
radiozendorganisatie. 

De in het artikel gestelde termijn van 28 dagen is uit de aard 
der zaak in zekere zin willekeurig gekozen1). De ondergete-
kenden zijn van mening, dat het stellen van een vaste maxi-
mumtermijn voor het gebruik der ingevolge dit artikel ver-
vaardigde voorwerpen de voorkeur verdient boven het werken 
met vage termen als bij voorbeeld „kortstondig", welke voor 
de praktijk weinig houvast geven en slechts, naar het de onder-
getekenden voorkomt, geschillen zouden uitlokken. In ieder 
geval moeten de efemere eigen opnamen binnen een half 
jaar na hun vervaardiging vernietigd of onbruikbaar gemaakt 
worden. 

Het tweede lid is zo ruim geredigeerd, dat het geen verschil 
maakt of de bevoegdheid tot openbaarmaking in de zin van het 
voorgestelde derde lid van artikel 12 berust op een in der minne 
verleende toestemming, dan wel op een dwanglicentie. Is de 
bevoegdheid eenmaal verkregen, dan kunnen radiozendorgani-
saties dus in beide gevallen overgaan tot de omschreven „enre-
gistrements éphémères". 

Anders dan in artikel 12 derde lid wordt hier niet de term 
„organisme" gebruikt. In artikel llbis derde lid der Conventie 
betekent „organisme de radiodiffusion" nl. iets anders dan 
„organisme" in artikel llbis eerste lid, sub 2°. In artikel llbis 
derde lid wordt uitsluitend gedoeld op het lichaam dat de 
auteursrechtelijke toestemming tot de uitzending heeft verkre-
gen, hetgeen in de voorgestelde Nederlandse wetsbepaling wordt 
weergegeven door radiozendorganisatie. 

Duidelijkheidshalve wordt in het tweede lid ten slotte herin-
nerd aan de verplichting de in artikel 25 bedoelde rechten van 
de maker te eerbiedigen. 

Het derde lid beantwoordt aan het slot van het derde lid van 
artikel llbis der Conventie. 

Ten slotte wordt erop gewezen, dat de voorgestelde bepaling 
ook betrekking heeft op televisie-uitzendingen. 

Artikel 18. De ondergetekenden achten tweeërlei reden 
aanwezig om tot wijziging te geraken van artikel 18 omtrent 
verveelvoudiging van werken op of aan de openbare weg. Niet 
alleen hebben beeldhouwers en architecten er de aandacht op 
gevestigd, dat de huidige beperking van het auteursrecht rui-
mer is dan door het doel gerechtvaardigd en dat deze voor hen 
onbillijk werkt, maar bovendien is het opgevallen, dat de hui-
dige redactie van artikel 18 een leemte bevat, doordat zij uit-
sluitend spreekt van „verveelvoudiging" zonder daarbij uit-
drukkelijk 2) de openbaarmaking van de desbetreffende ver-
veelvoudiging te veroorloven. 

De wetgever heeft in 1912 het auteursrecht van werken aan 
de openbare weg in dier voege beperkt, dat het verveelvoudi-
gen van zulke werken doorgaans geoorloofd is. Als motief is 
hiervoor aangevoerd, dat dergelijke werken reeds tot op zekere 
hoogte publiek domein geworden zijn. 

1) Niettemin rekent ook section 6 zevende lid onder b van de 1 juni 
1957 in werking getreden Britse Copyright Act, 1956, met 28 dagen sinds 
de eerste uitzending met behulp van deze opname. 

Zweden en Finland b.v. kennen een ander systeem. In beide landen 
mogen de bovenbedoelde eigen opnamen niet langer dan een jaar be-
waard en niet meer dan vier maal voor een uitzending gebruikt worden 
(voor Zweden Koninklijk besluit van 2 juni 1961 en voor Finland besluit 
van 25 augustus 1961, Le Droit d'Auteur 1962). 

-) Vergelijk b.v. § 20 van de Duitse wet van 9 januari 1907, betref-
fend das Uiheberrech an Werken der bildenden Künste und der Photo-
graphie („Verbreitung und Vorführung"). 
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Architecten en beeldhouwers hebben evenwel de openbare 
weg als forum voor hun werken nodig. Bovendien is aan de 
ratio der uitzondering slechts voldaan, indien het werk als het 
ware in zijn omgeving is opgegaan. Zodra het echter gaat om 
afzonderlijke afbeeldingen van het werk, of een onderdeel 
daarvan, doet zich deze ratio juist niet voor. Daarom menen 
de ondergetekenden, dat de bestaande beperking dient te wor-
den teruggebracht tot de gevallen, waarin de verveelvoudiging 
niet de hoofdvoorstelling van een werk of een onderdeel daar-
van vormt. Het vervaardigen van verveelvoudigingen van 
bouw- en beeldhouwwerken zal, ook al staan die werken aan 
de openbare weg en al geschiedt de verveelvoudiging op ver-
kleinde schaal of in ander materiaal dan het origineel, voor-
taan afhankelijk zijn van de toestemming van de rechtheb-
bende op het auteursrecht, een en ander mits het werk de 
hoofdvoorstelling vormt van de afbeelding of andere verveel-
voudiging. Verveelvoudiging van straatgezichten, waarin ook 
auteursrechtelijk beschermde kunstwerken voorkomen, blijft 
dus in het algemeen vrij, nl. voorzover op dergelijke afbeel-
dingen het kunstwerk — of een onderdeel daarvan — niet de 
hoofdvoorstelling vormt. 

De ondergetekenden menen dat er derhalve aanleiding is 
om artikel 18, dat thans tot op zekere hoogte parallel loopt 
met o.a. in Engeland1) en Duitsland") geldende uitzonderin-
gen, te beperken naar het voorbeeld van de in België 3) en 
Frankrijk 4) gevestigde rechtspraak. 

De voorgestelde verandering strookt met de billijkheid tegen-
over de auteurs zonder al te grote bezwaren op te roepen 
tegenover de fotografen. Hoofdvoorstellingen van beeldhouw-
en bouwwerken aan de openbare weg in bloemlezingen en 
andere werken kennelijk bestemd voor het onderwijs of een 
ander wetenschappelijk doel, blijven onder de in het nieuw 
voorgestelde artikel 16 aangegeven voorwaarden mogelijk. De 
beletselen voor foto-, film- en televisie-reportage van actuele 
gebeurtenissen worden door het nieuwe artikel I6bis weg-
genomen, voorzover beperkte gedeelten van auteursrechtelijk 
beschermde werken zouden worden weergegeven. Dit blijft gel-
den ook al zou op zodanige afbeelding het in artikel 18 be-
doelde werk de hoofdvoorstelling vormen. Verveelvoudiging 
van werken aan de openbare weg, welke beperkt blijft tot en-
kele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie 
of gebruik, blijft toegelaten door artikel 17. 

Een overgangsbepaling (artikel III) komt tegemoet aan de-
genen, die op grond van de huidige wet geoorloofd hoofd-
voorstellingen van werken aan de openbare weg exploiteren; 
een praktijk welke op de sinds 1912 bestaande wet is gegrond. 
De redactie van deze overgangsbepaling beoogt ook het be-
nutten van vóór de inwerkingtreding van de wetswijziging 
reeds vervaardigde cliché's nadien toe te laten. 

Artikel 19. De omschrijving wie onder ,,nabestaanden' 
worden verstaan, is thans ook reeds voor artikel 20 van be-
lang. Volgens dit wetsontwerp zal deze term ook nog voor-
komen in de artikelen 21 en 25. Daarom wordt voorgesteld een 
definitiebepaling van „nabestaanden" in te voegen. Dit ge-
schiedt in artikel 25bis. In verband daarmede kan de thans in 
artikel 19 derde lid voorkomende definitie worden geschrapt. 

l) Vergelijk Copyright Act, 1911, sectie 2 eerste lid onder (iii), en 
Copyright Act, 1956, section 9(3). 

*) Vergelijk Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bilden-
den Künste und der Photographie § 20, van 9 januari 1907. 

3 ) Vergelijk Verbrekingshof, 14 april 1955, Revue Internationale du 
Droit d'Auteur (R.I.D.A.) no. IX, blz. 98 e.v. Het exploiteren van een 
foto van een oorlogsmonument maakt inbreuk op het auteursrecht. Even-
eens: Gerechtshof Brussel, 22 april 1959, Le Droit d'Auteur 1960, blz. 
135. Het vervaardigen en verhandelen van souvenirs waaronder prent-
briefkaarten, voorstellend het atomium is een inbreuk op het auteursrecht. 
Hierbij wordt tevens genoemd de uitspraak in gelijke zin van de Arron-
dissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 23 juli 1958. 

4 ) Vergelijk Gerechtshof Rabat (Frans Marokko), 12 december 1955, 
R.I.D.A. juli 1956, blz. 129 e.v. Cassatie-beroep verworpen Cour de Cassa-
tion 16 februari 1956. Foto's, als hoofdvoorstelling weergevende een ge-
bouw, maken inbreuk op het auteursrecht. Afbeelding van een straat is 
evenwel geoorloofd. Zie ook Louis Vaunois, R.I.D.A. t.a.p. „Le Droit 
d'Auteur au Maroc, La photographie et 1'architecture" blz. 19—39. 

Artikel 20. De voorgestelde wijziging houdt verband met 
de voorgestelde invoeging van artikel 25bis. 

Artikel 21. De beperkingen van het auteursrecht op een 
portret, welke de wet ten gunste van de geportretteerde stelt, 
gelden in artikel 19 en artikel 20 evenzo ten behoeve van de 
nabestaanden, waaronder de ouders, de echtgenoot en de kin-
deren worden verstaan. 

Artikel 21, over zonder daartoe strekkende opdracht ver-
vaardigde portretten handelende, geeft soortgelijke beperkingen 
evenwel ten gunste van een der bloedverwanten of aange-
luiwden in de tweede graad, zowel in de rechte als in de zij-
lijn, van de overleden geportretteerde, of van zijn echtgenoot. 

De ondergetekenden zijn van oordeel, dat voor deze onder-
linge afwijking geen goede reden bestaat. Derhalve wordt voor-
gesteld de regeling van artikel 21 in dit opzicht gelijk te maken 
aan die van artikel 19 en artikel 20 Auteurswet. 

Artikel 23. De schrapping van de woorden ,,op nijverheid" 
is toegelicht bij artikel 10. 

Artikel 25. De bepalingen over het ..droit moral", die 
bij de herziening van Rome in de Berner Conventie werden 
opgenomen (artikel 6bis), hebben in Brussel enige wijzigingen 
ondergaan, waarvan de belangrijkste is, dat dit recht gedurende 
het leven van de auteur niet meer blootgesteld is aan beper-
kende bepalingen, die het nationale recht daaromtrent mocht 
bevatten. Ook werd de omvang van het recht volgens de Con-
ventie — zij het in geringe mate — uitgebreid. 

Een en ander heeft tot gevolg, dat de corresponderende 
bepalingen der Auteurswet (in het bijzonder artikel 25), die 
met die van artikel 6bis der Conventie, zoals dit te Rome werd 
vastgesteld, voldoende in overeenstemming waren, thans wijzi-
ging en aanvulling behoeven. 

De ondergetekenden hebben gemeend, dat dit het beste kan 
geschieden door het huidige artikel 25 te vervangen door een 
nieuw artikel, waarin nauwere aansluiting wordt gezocht bij 
de. regeling van het „droit moral", zoals dit is geregeld in 
artikel 6bis der Berner Conventie. 

De voor dit recht veelal gebruikte term „droit moral" zou 
bij letterlijke vertaling in het Nederlands („zedelijk recht") 
tot misverstand aanleiding kunnen geven. Het gaat toch hier, 
anders dan bij de Nederlandse term „morele verplichting", 
geenszins om aanspraken die niet in rechten geldend kunnen 
worden gemaakt. De ondergetekenden zijn er niet in geslaagd 
voor de hierbedoelde rechten een volkomen bevredigende be-
naming in het Nederlands te vinden, en hebben daarom een 
redactie gekozen, waarbij vertaling van de term „droit moral" 
niet nodig is. 

Het voorgestelde artikel 25 (nieuw) behelst een samenvat" 
ting van de door het tegenwoordige artikel 25 Auteurswet en 
het te Brussel herziene artikel 6bis der Conventie aan de maker 
toegekende rechten. Deze rechten zijn in de ontworpen bepa-
ling van het eerste lid onder a, b en c verankerd. 

Lid 1 onder a. Het in artikel 6bis eerste lid der Conven-
tie genoemde recht van de maker om het vaderschap van zijn 
werk op te eisen, is hier nader uitgewerkt. De maker heeft het 
recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk 
onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aan-
brengen van een wijziging in de benaming van het werk of in de 
aanduiding van de maker voor zover deze op of in het werk 
voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar ge-
maakt (vgl. artikel 25 tweede lid en artikel 34 Auteurswet). De 
slotzinsnede slaat op wijziging van de aanduiding van de maker, 
nadat deze niet op of in het werk doch b.v. in programma's of 
op aanplakbiljetten voor concerten en toneelvoorstellingen is 
openbaar gemaakt. (Zie ook de toelichting op artikel 38.) 

Lid 1 onder h. Deze bepaling beantwoordt aan het tegen-
vvoordige eerste en derde lid van artikel 25 Auteurswet. 

Lid 1 onder c. Deze bepaling vloeit voort uit de invoeging 
te Brussel in artikel 6bis der Conventie van de woorden: „ou 
a toute autre atteinte a la même oeuvre". Zulk een „aantasting" 
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(atteinte) waarbij aan het werk zelf niets behoeft te zijn ver-
anderd, kan bij voorbeeld voorkomen, indien het wordt ge-
publiceerd in een vorm of in een omgeving van min allooi, zó 
dat het de reputatie van de maker nadeel zou kunnen berok-
kenen. Ten einde beter aan te sluiten bij artikel 6bis der Berner 
Conventie worden misvorming en verminking van een werk 
in het ontwerp uitdrukkelijk genoemd. 

Ondergetekenden menen dat niet moet worden volstaan met 
,,de eer of de naam" van de maker, welke woorden een 
letterlijke vertaling van in het eerste lid van artikel 6bls der 
Conventie voorkomende termen vormen. De toevoeging van de 
woorden „of aan zijn waarde in deze hoedanigheid" past vol-
komen bij de strekking der bepaling. 

Ten slotte is in het eerste lid een wijziging aangebracht, die 
niet in verband staat met de wijziging van de Berner Con-
ventie. Het huidige artikel 25 kent de hierbedoelde rechten 
behalve aan de maker ook toe aan de rechthebbende op het 
auteursrecht, dat is dus — indien het auteursrecht niet meer 
bij de maker berust — zijn rechtverkrijgende onder algemene 
of bijzondere titel. Gezien de aard van de hierbedoelde rech-
ten achten de ondergetekenden de vermelding in dit artikel 
van de rechthebbende op het auteursrecht niet juist. Uiteraard 
kan ook deze optreden tegen handelingen die zijn recht aan-
tasten, maar met het persoonlijkheidsrecht van de maker heeft 
hij geen bemoeienis. 

Het tweede lid is aangepast aan hetgeen hierboven omtrent 
het karakter van deze rechten is gezegd. Volgens het huidige 
artikel 25 der Auteurswet vervallen de bijzondere rechten van 
de maker bij zijn overlijden. 

De te Brussel gewijzigde tekst van artikel 6bis tweede lid, 
van de Berner Conventie heeft hierin wijziging gebracht. Het 
„droit moral" blijft in principe bestaan na de dood van de 
auteur, en wel zolang als ook het auteursrecht zelf bestaat. 
Aan de nationale wetgevingen wordt overgelaten te bepalen 
op welke wijze en door welke personen of instellingen het 
„droit moral" zal worden uitgeoefend. 

Aangezien de bewoordingen van artikel 6bis aanleiding zou-
den kunnen geven tot een andere uitleg, wijzen de onderge-
tekenden erop dat het op grond van de algemene opvatting 
over het artikel niet noodzakelijk is zeker te stellen dat er ge-
durende 50 jaren na het sterfjaar van de auteur iemand is die 
het „droit moral" kan uitoefenen. 

In verband hiermede wordt een nieuw tweede lid van artikel 
25 voorgesteld, waarbij de hierbedoelde rechten na de dood 
van de auteur zullen toekomen aan de testamentair aangewe-
zene, en bij gebreke van dien aan zijn nabestaanden. De aan-
wijzing bij testament kan betreffen één of meer natuurlijke 
of rechtspersonen; ook kan een reeks van personen worden 
aangewezen, die achtereenvolgens zullen optreden, voor het 
geval de aangewezen personen zouden overlijden of de op-
dracht niet zouden aanvaarden. Wel zal men moeten aan-
nemen, dat voor de geldigheid van de aanwijzing is vereist, dat 
de aangewezen persoon ten tijde van het overlijden van de 
maker bestaat. Het begrip nabestaanden komt reeds thans in 
de Auteurswet voor (artikel 19) en wordt in het ontwerp op 
verscheidene plaatsen gebruikt. Het ligt voor de hand voor 
het geval er niet bij testament daartoe een persoon is be-
noemd, het uitoefenen van deze rechten aan de nabestaan-
den op te dragen; deze groep van personen mag worden ge-
acht nauw met de persoon van de maker te zijn verbonden 
en de beste verdediger te zijn van de naam en de waardigheid 
van de maker. Zoals hierboven is opgemerkt is het minder 
juist deze rechten te doen toekomen aan degene die het auteurs-
recht ingevolge bijzondere titel heeft verkregen of heeft geërfd 
zonder nabestaande te zijn. De onderhavige bevoegdheden 
moeten immers eventueel kunnen worden gehanteerd tegen de 
rechthebbende op het auteursrecht. 

Gezien de aard van deze rechten zijn zij niet vatbaar voor 
overdracht, en kan men in principe daarvan ook niet rechts-
geldig afstand doen. Dit laatste kan echter tot ongewenste con-
sequenties leiden. Het komt zeer vaak voor dat het voor de 
exploitatie van een werk nodig is, dat daarin wijzigingen wor-
c'en aangebracht (men denke b.v. aan een scenario' voor een 

film). Zou men iedere afstand van deze rechten onmogelijk 
maken, dan zou dit het rechtsverkeer op het gebied van 
auteursrechten bemoeilijken. De exploitanten zouden dan im-
mers voor iedere wijziging de medewerking van de maker of, 
na zijn dood, van de dragers dezer bijzondere rechten nodig 
hebben, hetgeen geredelijk zou kunnen leiden tot het verlangen 
van extra geldelijke vergoedingen door dezen. Uiteraard zou 
de exploitant daarmede reeds bij voorbaat rekening houden, 
en bij het sluiten van het exploitatiecontract zich tot een gerin-
gere tegenprestatie verbinden dan wanneer hij zeker weet, dat 
hij daarmede de volledige zeggenschap over het werk zou 
verwerven. Ook voer de makers zelf zou zodanige regeling 
dan ook uiteindelijk geen voordeel opleveren. 

Aan de andere kant zou een regeling, waarbij de maker 
rechtsgeldig afstand zou kunnen doen van zijn hier bedoelde 
rechten in hun geheel, ongetwijfeld leiden tot standaardclau-
sules in exploitatiecontractcn, welke zodanige afstand zouden 
inhouden. Daarmede zou de regeling van het onderhavige ar-
tikel alle praktische betekenis verliezen. 

De ontworpen tekst gaat uit van de gedachte, dat het moge-
lijk moet zijn rechtsgeldig afstand te doen van zekere onder-
delen der hier bedoelde rechten, en wel van die onderdelen, 
waarbij het belang van een exploitatie relatief het zwaarst en 
de eer en de naam van de maker relatief het minst zwaar 
wegen. Het derde lid bepaalt daarom, dat wel rechtsgeldig af-
stand kan worden gedaan van de bevoegdheid om op te komen 
tegen wijzigingen in het werk en in de benaming daarvan. 
Natuurlijk is niet elke zodanige afstand geldig: hij is dit niet, 
indien hij in strijd komt met de openbare orde of de goede 
zeden dan wel de desbetreffende overeenkomst een geoorloofde 
oorzaak mist. Tot misvormingen, verminkingen en andere na-
delige aantastingen van het werk of veranderingen in de aan-
duiding van de maker kan echter in geen geval bij voorbaat 
toestemming worden verleend. 

De eerste zin van het vierde lid bestendigt de slotzin van 
artikel 25 Auteurswet. Daaraan is toegevoegd een bepaling voor 
de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, en 
bij gebreke van dien zijn nabestaanden. Zij krijgen evenwel 
slechts een wijzigingsbevoegdheid zolang het auteursrecht voort-
duurt en mits vaststaat, dat ook de maker zelf die wijzigingen 
zou hebben goedgekeurd. 

Voorts zij nog de aandacht erop gevestigd, dat in de nieuw 
voorgestelde bepaling niet langer de beperking tot de in arti-
kel 10, 1° tot en met 9°, genoemde werken voorkomt. Deze 
wijziging wordt voorgesteld, omdat de uitsluiting van de in 
artikel 10 eerste lid, onder 10°, genoemde „werken van (op 
nijverheid) toegepaste kunst", welke met de aangehaalde woor-
den beoogd werd, bezwaarlijk is te handhaven, nu door de op-
neming van de „oeuvres des arts appliqués" in artikel 2 eerste 
lid van de Brusselse tekst deze groep de volle bescherming der 
Conventie, met inbegrip van het „droit moral", deelachtig is 
geworden. Het is de ondergetekenden trouwens gebleken, dat 
het uitzonderen van werken van op nijverheid toegepaste kunst 
tot onbevredigend resultaat heeft geleid. Vgl. b.v. Rb. Amster-
dam 19 juni 1925, N.J. 1931 blz. 63. 

Met de voorgestelde schrapping van de" woorden „genoemd 
in artikel 10, 1° tot en met 9°," zal tevens buiten twijfel 
worden gesteld de toepasselijkheid van artikel 25 ten aanzien 
van de in het tweede lid van artikel 10 genoemde werken: 
„Vertalingen, bewerkingen, muziekschikkingen enz.". 
Voor uitsluiting van deze werken is, naar het de ondergeteken-
den voorkomt, geen goede reden aan te voeren; de vertaler, de 
schrijver van een toneelstuk naar een roman, enz. dienen even-
als de makers der oorspronkelijke werken beschermd te zijn 
onder meer tegen het aanbrengen van wijzigingen in hun werk 
door derden. In de Berner Conventie wordt deze zienswijze 
klaarblijkelijk ook gehuldigd; met vindt er althans nergens een 
aanwijzing, dat het „droit moral" niet voor deze groep van 
auteurs zou zijn bedoeld. 

De rechthebbende behoeft niet steeds met een vordering uit 
hoofde van deze bepaling te wachten totdat de inbreuk heeft 
plaatsgehad. Ook tegen dreigende inbreuken kan hij, door het 
vorderen van een verklaring voor recht, eventueel gepaard met 
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een verbod van inbreuk en een dwangsom, optreden. De voor-
gestelde tekst maakt dit door het gebruik van de woorden „het 
recht zich te verzetten" nog iets gemakkelijker dan de be-
staande tekst van artikel 25. 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen, dat artikel 25 
eventuele toepasselijkheid van artikel 1401 B.W.. onverkort 
laat. 

Het behoeft ten slotte geen betoog, dat de krachtens artikel 25 
bij de dood van de maker aan anderen opkomende persoonlijk-
heidsrechten voor de berekening van het wettelijk erfdeel van 
legitimarissen buiten beschouwing blijven. 

Artikel 25bis (nieuw). De invoeging van een afzondcr-
lijke bepaling met de omschrijving van het begrip „nabe-
staanden" is toegelicht bij artikel 19. Ondergetekenden achten 
het raadzaam voorts uitdrukkelijk te bepalen, dat de aan de 
nabestaanden toekomende bevoegdheden zelfstandig door ieder 
van hen kunnen worden uitgeoefend, met dien verstande dat 
bij verschil van mening de rechter een voor hen bindende be-
slissing kan geven. 

Artikel 26. Het huidige artikel geeft een regeling nopens 
de uitoefening en handhaving van een aan twee of meer 
personen gemeenschappelijk toekomend auteursrecht. Onder 
„uitoefening" van het recht zal in dit verband te denken zijn 
aan het exploiteren daarvan, b.v. door gehele of gedeeltelijke 
overdracht of wel het verlenen van bevoegdheden aan derden; 
onder „handhaving" valt hier daarentegen het optreden tegen 
hen, die op het uitsluitend recht inbreuk maken. De huidige 
regeling, welke een afwijking van de op het stuk van hand-
having en uitoefening van gemeenschappelijke rechten geldende 
beginselen inhoudt, en evenmin past bij titel 3.7 Gemeenschap 
vao het wetsontwerp 3770 voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
heeft in de praktijk tot verschillende moeilijkheden aanleiding 
gegeven. Zo blijkt b.v. uit het artikel niet, hoever de bevoegd-
heid van de door de voorzitter van de arrondissementsrecht-
bank aangewezen persoon gaat; zelfs bestaat verschil van 
mening over de vraag, of deze slechts tot handhaving, dan wel 
tevens tot de uitoefening van de aan de auteur toekomende 
rechten bevoegd is te achten. De ondergetekenden menen, dat 
er, gezien deze moeilijkheden, aanleiding bestaat de uitoefening 
van het auteursrecht te laten beheersen door de algemene 
rechtsbeginselen, zodat dus deze uitoefening voortaan in het 
algemeen slechts door de rechthebbenden gezamenlijk zal kun-
nen geschieden. Dit ontmoet te minder bezwaar, daar de gerech-
tigden veelal van tevoren hun rechtsverhouding onderling kun-
nen regelen, waarbij zij tevens kunnen bepalen, welke regeling 
zal gelden ingeval zij omtrent de uitoefening van het auteurs-
recht niet tot overeenstemming mochten komen. 

In overeenstemming met de oorspronkelijke opzet van de 
Auteurswet 1912 ware artikel 26 derhalve te beperken tot een 
regeling, welke de handhaving van het auteursrecht vergemak-
kelijkt. Als zodanig schijnt het meest aanbevelenswaardig de 
voorgestelde bepaling krachtens welke door ieder der gerech-
tigden zelfstandig de handhaving van het gemeenschappelijk 
auteursrecht kan geschieden. Deze bepaling betekent een ver-
betering van de huidige toestand: thans immers kan tegen hem, 
die zelfstandig tot handhaving van een gemeenschappelijk 
auteursrecht optreedt, met succes de exceptio plurium litis 
consortium worden opgeworpen, hetgeen volgens de voorge-
stelde regeling niet meer het geval zal zijn. 

Invoeging der woorden „tenzij anders is overeengekomen" 
maakt duidelijk, dat deze bepaling regelend recht inhoudt. 

Artikel 27. Aan dit artikel is een tweede lid toegevoegd, 
waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat de rechtsvordering 
door erfopvolging overgaat op erfgenamen of legatarissen. 
Zowel de bewoordingen van het eerste lid als uitlatingen, bij 
de parlementaire behandeling van de oorspronkelijke tekst ge-
daan *), zouden kunnen leiden tot de gevolgtrekking, dat de 

!) Handelingen der Staten-Generaal 1911—1912 — II, 4 juli 1912, 
blz. 3072. 

in dit artikel gegeven rechtsvordering behoort tot de rechten 
van de maker, die bij zijn dood eindigen. Naar de mening van 
de ondergetekenden zou die gevolgtrekking echter niet juist zijn. 
De bepaling beoogt in de eerste plaats de maker, die b.v. zijn 
auteursrecht tegen beding van royalties aan een uitgever heeft 
overgedragen, een eigen recht te geven om ongeautoriseerde in-
breuken door derden tegen te gaan. Die inbreuken kunnen 
voor de maker een geldelijk nadeel betekenen, immers daar-
door zullen van de door hem geautoriseerde uitgave minder 
exemplaren worden verkocht, of zal een herdruk achterwege 
blijven. Weliswaar kan de uitgever, aan wie het auteursrecht 
is overgedragen, zijnerzijds tegen die inbreuken handelend op-
treden, doch het is zeer wel denkbaar, dat de uitgever om hem 
moverende redenen van zodanig optreden afziet. Al deze over-
wegingen gelden evenzeer voor de erfgenamen of legatarissen 
van de maker, op wie de rechten op royalties bij het over-
lijden van de maker overgaan. 

In deze gedachtengang is het duidelijk, dat de bevoegdheid, 
evenals andere vermogensrechten, door vererving behoort over 
te gaan. Dat dit hier, min of meer ten overvloede, uitdrukkelijk 
wordt bepaald, vindt zijn reden dus uitsluitend in de omstan-
digheid, dat de bewoordingen van het eerste lid en de wetsge-
schiedenis te dezen tot misverstand aanleiding kunnen geven. 

Artikel 30a. Met de voorgestelde toevoeging van „radio-
uitzending, door tekens, geluid of beelden", achter „uitvoe-
ring in het openbaar" iri het tweede lid van dit artikel wordt 
beoogd i.v.m. gerezen kwesties te verduidelijken, dat ook voor 
het als bedrijf bemiddelen inzake muziekauteursrecht bij het 
sluiten van overeenkomsten betreffende radio-uitzending, de 
toestemming van de Minister van Justitie vereist is. In de prak-
tijk staan de uitvoering in het openbaar en de radio-uitzending, 
waaronder begrepen televisie, voor de auteurs op één lijn; het 
ligt dan ook voor de hand het sluiten van de desbetreffende 
contracten zoveel mogelijk in één hand nl. bij het ingevolge 
artikel 30« geconcessioneerde bureau te concentreren. 

Bij aanvaarding der voorgestelde verduidelijking van het 
tweede lid zullen ook in het derde lid tweemaal achter „uit-
voering" de woorden „of radio-uitzending" moeten worden toe-
gevoegd. 

Evenals bij artikel 17bis valt hier onder „radio-uitzending" 
ook televisie, echter met inachtneming van het derde lid van 
het onderhavige artikel. Deze bepaling brengt mede, dat wan-
neer bij voorbeeld een dramatisch-muzikaal werk door de te-
levisie wordt vertoond, dit niet onder uitvoering van een mu-
ziekwerk in de zin van het artikel wordt begrepen. 

Artikelen 31, 32, 34, 35 en 35a. Sinds 1912 heeft de 
exploitatie van door auteursrecht beschermde werken zich met 
toepassing van de technische ontwikkeling aanzienlijk uitge-
breid. De moderne communicatiemiddelen en de tegenwoordige 
verveelvoudigingsmethoden hebben het gevaar van opzettelijke 
inbreuk op auteursrecht aanzienlijk vergroot. Zolang de boete 
uit het door de inbreuk gewonnen voordeel zou kunnen worden 
bestreden, is de bedreigde strafsanctie onvoldoende afschrik-
wekkend. Mede gelet op de waardevermindering van de geld-
eenheid sinds de bepalingen tot stand kwamen, wordt thans 
voorgesteld het boetemaximum te vervijfvoudigen in de artikelen 
31, 32, 34, 35 en 35a en de mogelijkheid van gevangenisstraf 
van maximaal 6 maanden op te nemen in de artikelen 31 en 34. 

Tegen opzettelijke inbreuk op een octrooi of merk is in 
artikel 45 Octrooiwet 1910 en artikel 337 W.v.S. reeds ge-
vangenisstraf van ten hoogste 3 maanden bedreigd, welk 
maximum bij recidive, voor wat betreft octrooien, krachtens 
het tweede lid van artikel 45 Octrooiwet wordt verdubbeld. 

Artikel 33. Zien de ondergetekenden wel, dan stamt het 
klachtdelict van artikel 34 tweede lid der Auteurswet van 1912 
uit artikel 20 van de Auteurswet van 28 juni 1881 (Stb. 124). 
Deze bepaling is te danken aan het amendement van de heren 
De Beaufort en Van der Kaay 1 ) . Eerstgenoemde verklaarde 

') Handelingen der Staten-Generaal 1880—1881 — II, blz. 1649. 



12 

niet in te zien, dat zo de inbreuk op het auteursrecht de be-
nadcclde zelf onverschillig is, de maatschappelijke orde of het 
algemeen belang daarin enigszins zou betrokken zijn. Voorts 
nam deze spieker een argument van het bestuur der Vereeni-
ging tot bevordering van de belangen des Boekhandels over: 
„Kan eene vervolging van overheidswege, ondanks den wensch 
van den benadeelde, worden ingesteld, dan bestaat er gevaar 
onder anderen dat in politiek onrustige tijden de magthebbende 
partij haar magt misbruike, ten einde ongevallige uitgaven, zij 
het ook maar tijdelijk, te onderdrukken." 

Geen van beide argumenten kan in het licht van de huidige 
omstandigheden nog gewicht in de schaal werpen. De reden, 
waarom een delict tot een klachtdelict wordt gemaakt, is uit-
sluitend gelegen in het belang van de door het delict benadeelde. 
Het kan zijn dat deze wordt geschaad wanneer door een straf-
vervolging de zaak in de openbaarheid komt. Bij inbreuk op het 
auteursrecht is van zodanige schade geen sprake, integendeel, 
de bescherming van de auteur, welke de strafbepaling beoogt, 
wordt verminderd doordat het delict slechts op klachte vervolg-
baar is. De mening, dat bij dit misdrijf het algemeen belang niet 
betrokken zou zijn, zou aanleiding kunnen zijn om het feit niet 
strafbaar te stellen, doch niet om het delict tot een klachtdelict 
te maken. Bovendien kan men tegenwoordig niet meer stellen, 
dat bij opzettelijke inbreuk op het auteursrecht het algemeen 
belang minder betrokken is dan b.v. bij diefstal. 

Het andere argument, de vrees voor misbruik van de ver-
volgingsbevoegdheid ter onderdrukking van de drukpersvrij-
heid, kan men op het ogenblik nauwelijks meer als ernstig ge-
meend beschouwen. 

Het is de ondergetekenden gebleken, dat de huidige in het 
belang van de auteur geschreven bepaling, krachtens welke de 
in de artikelen 31 en 32 omschreven misdrijven slechts op 
klachte van de maker of diens rechtverkrijgenden kunnen wor-
den vervolgd, soms aldus wordt uitgelegd, dat ook daden van 
opsporing niet mogen worden verricht dan nadat een klacht is 
ingediend. Deze opvatting — daargelaten de al dan niet juist-
heid daarvan —• komt in de praktijk, in het bijzonder ten aan-
zien van het muziekauteursrecht, neer op verzwakking van de 
positie van het openbaar ministerie, zodat het artikel dus een 
voor de auteur ongunstige uitwerking heeft. Bovendien be-
lemmert de omstandigheid, dat het delict een klachtdelict is, 
het vervolgingsbeleid in zoverre, dat het openbaar ministerie 
afhankelijk is van de tijdige indiening van een klacht door de 
in artikel 33 van de Auteurswet genoemde tot klachte ge-
rechtigden. De ondergetekenden stellen derhalve voor, dit 
klachtdelict in een gewoon misdrijf te veranderen. 

Het spreekt overigens vanzelf dat, indien de auteur wegens 
een bijzondere reden geen vervolging zou wensen, hij zulks 
aan het openbaar ministerie kan mededelen. Dit kan dan, 
indien daartoe termen aanwezig zijn, op grond van het oppor-
tuniteitsbeginsel alsnog van vervolging afzien. 

Artikel 34. Het huidige artikel 34 vereist enige aanvul-
ling. nl. in verband met de voorgestelde toevoeging aan arti-
kel 25 van het recht zich te verzetten tegen elke andere aan-
tasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan 
de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze 
hoedanigheid (artikel 25 eerste lid, onder c). Afgezien hiervan 
behoeft, naar het de ondergetekenden voorkomt, de huidige 
tekst van artikel 34 geen aanvulling. Weliswaar is het „droit 
moral" van de maker, zoals dit met name in artikel 25 is om-
schreven, in het ontwerp ook op andere punten uitgebreid, doch 
de strafsanctie daartegen schijnt reeds voldoende verzekerd. 
Een misvorming of verminking als bedoeld in artikel 25 eerste 
lid, onder c is immers steeds een wijziging van het werk en dus, 
indien wederrechtelijk, reeds uit dien hoofde strafbaar. Ten-
slotte zij artikel 326bis W.v.S. in herinnering gebracht. 

Wegens de in de toelichting op artikel 33 opgegeven reden 
wordt voorgesteld het in artikel 34 genoemde feit ambtshalve 
vervolgbaar te maken. 

Bovendien biedt de voorgestelde verandering nog een tweede 
voordcel. Volgens het geldende tweede lid van artikel 34 kan na 
de dood van de maker slechts degene, aan wie het auteursrecht 

toekomt, een klacht instellen. Het is evenwel niet uitgesloten, 
dat deze rechthebbende tot het auteursrecht er onvoldoende 
belang inziet tegen wijziging of aantasting van het werk als hier 
bedoeld op te treden. Het voorstel nu opent de mogelijkheid, 
dat anderen, b.v. kunstbroeders van de overledene of de be-
rocpsorganisatie waartoe hij behoorde, daartegen kunnen 
waken. Dit laatste beantwoordt aan uit kringen van auteurs 
naar voren gekomen verlangens. 

Artikel 35b. De inlevering van onjuist ingevulde program-
ma-formulieren is een ernstig euvel, waarmede praktisch alle 
auteursrechtbureaus te kampen hebben. Deze programma-
formulieren toch dienen als basis voor de verdeling der ge-
inde gelden en slechts bij juiste invulling dier formulieren 
komt dit geld ook terecht, daar waar het behoort. De in 
Nederland meest voorkomende fraude op dit gebied is dat 
leiders van amusement-orkesten, die soms zelf bij het Bureau 
voor Muziek-Auteursrecht Buma aangesloten componisten (of 
tekstdichters) zijn, de door henzelf gemaakte werkjes op de 
lijst vermelden, terwijl deze in werkelijkheid in het geheel niet, 
of minder keren zijn uitgevoerd dan op het formulier vermeld. 
Zij toucheren dusdoende hun niet toekomende gelden of 
hogere bedragen dan waarop zij, in verband met het aantal 
keren, dat hun werk is uitgevoerd, recht hebben. Hierdoor be-
nadelen zij de auteurs van werken, welke wel zijn uitgevoerd, 
doch niet op de lijst zijn vermeld, onderscheidenlijk een groter 
aantal uitvoeringen hebben gehad, dan vermeld. Het kwaad 
doet zich ook voor in deze vorm, dat orkestleiders, zelf geen 
componist (of tekstdichter) zijnde, door „steekpenningen" van 
deze laatsten ertoe worden gebracht opgaveformuliercn onjuist 
in te vullen als bovenvermeld. De componisten, die deze fraude 
uitlokken zijn dan de werkelijk bevoordeelden. 

Buma heeft getracht dit kwaad te bestrijden, behalve door 
het opleggen van disciplinaire straffen, indien de frauderenden 
tevens aangeslotenen zijn, ook door het uitlokken van straf-
processen. In deze gevallen werd vervolgd op grond van arti-
kel 225 W.v.S. (valsheid in geschrifte). De weg van artikel 
225 W.v.S. is evenwel bezwaarlijk gebleken. Het noodzakelijke 
bewijs der aanwezigheid van alle in genoemd wetsartikel om-
schreven elementen van het strafbare feit is in tal van ge-
vallen uiterst moeilijk te leveren. 

Op grond van deze ervaring zijn de gedachten uitgegaan 
naar een eigen, in de Auteurswet opgenomen strafbepaling. 
Ten deze bestaat een voorbeeld in Italië (vgl. artikel 51 j° 64 
sub b van het Uitvoeringsbesluit der Italiaanse Auteurswet, 
in Franse vertaling opgenomen in „Le Droit d'Auteur" 1943, 
blz. 31—32). 

Het voorgestelde artikel legt geen zware bewijslast op. Het 
opzettelijk onjuist of onvolledig mededeling doen zal veelal 
gemakkelijk kunnen worden aangetoond. Als element in dit 
artikel is dus niet gesteld, dat uit het gebruik enig nadeel kan 
ontstaan. 

Het artikel dat zowel betrekking heeft op schriftelijke „op-
gaven" — dit slaat op de programma's — als ook op ,,aan-
vragen", wil mede strafbaar stellen het opzettelijk onjuist of 
onvolledig invullen van aanvraagkaarten om toestemming. Het 
komt in de praktijk nog al eens voor, dat caféhouders, wetende 
dat de grootte van de door Buma verlangde remuneratie o.a. 
afhankelijk is van de oppervlakte van de drankwetinrichting, 
onderscheidenlijk de gemiddelde consumptieprijzen, hierom-
trent willens en wetens onjuiste inlichtingen verstrekken in hun 
aanvraagformulieren. Ook ontvangt Buma vaak aanvragen 
voor toestemming voor minder dagen, dan in werkelijkheid 
beoogd wordt muziek te maken, waardoor de verlangde remu-
neratie op een lager bedrag gesteld wordt, dan volgens de 
bestaande tarieven behoorde. Ook tegen deze fraude-vormen, 
die de aangesloten auteurs en daarmede Buma geldelijk be-
nadelen, werpt het voorgestelde artikel een dam op. Van het 
opnemen van dit artikel in de Auteurswet wordt een belangrijke 
preventieve werking verwacht, vooral wanneer daaraan in de 
desbetreffende vakbladen bekendheid wordt gegeven. 

Artikel 36a. Nu de Auteurswet wordt herzien, kan de rege-
ling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtsperso-
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nen slecht gemist worden, aangezien in die wet omschreven 
strafbare feiten ook door rechtspersonen worden begaan. 

De redactie van dit artikel is reeds in andere bijzondere 
wetten aanvaard (vergelijk b.v. artikel 15 Wet op de econo-
mische delicten van 22 juni 1950 (Stb. K 258)). 

Artikel 36b. De redactie van dit artikel is ontleend aan 
artikel 74 Jachtwet. De officieren van justitie zijn evenwel uit-
drukkelijk genoemd, naast de hulpofficieren, omdat de offi-
cieren zelf zich in de praktijk dikwijls met de opsporing van 
strafbare feiten uit de Auteurswet 1912 blijken in te laten. 
De eis, dat de last moet worden vertoond, dient gesteld te 
worden, daar het binnentreden vaak zal moeten geschieden 
door opsporingsambtenaren — b.v. inspecteurs van het Bureau 
voor Muziek-Auteursrecht Buma, die tevens onbezoldigd rijks-
veldwachter zijn. 

Het vertonen van een last bij het binnentreden zal veel 
moeilijkheden voorkomen, daar de betrokkenen — caféhouders, 
musici, zaalhouders — hierdoor gewaar worden, dat het op-
treden van de opsporingsambtenaren door hogere autoriteit 
is gedekt. Een bijzondere last, gelijk wordt voorgesteld, geldt 
voor een bepaald geval en een bepaalde woning. Dit lijkt voor 
de handhaving der Auteurswet voldoende. 

Artikel 37. Aan artikel 7 der Berner Conventie, dat de 
duur van het auteursrecht regelt, is te Brussel in het zesde lid de 
bepaling toegevoegd, dat de vastgestelde termijnen die be-
ginnen te lopen na een bepaalde gebeurtenis (dood van de 
auteur, eerste publikatie, enz.) berekend zullen worden niet 
naar de datum der gebeurtenis, maar naar de Ie januari die 
daarop volgt. Het is gewenst dit in de Auteurswet over te 
nemen, niet alleen ter wille van de uniformiteit, die ongetwijfeld 
op dit punt zeer aanbevelenswaardig is, maar ook omdat deze 
wijze van berekening het voordeel heeft, dat men daarbij alleen 
het jaar, waarin de gebeurtenis plaatsvond, behoeft te weten 
om het tijdstip te kennen, waarop het auteursrecht op een 
werk vervalt. 

Artikel 37 Auteurswet zal hiertoe zowel in het eerste als in 
het tweede lid enigszins moeten worden gewijzigd. 

Artikel 38. Ook in artikel 38 stellen de ondergetekenden 
voor de termijnen te doen aanvangen op de Ie januari van 
het jaar volgende op dat, waarin de voor het aanvangen van 
de termijn beslissende gebeurtenis plaatsvindt. Voor de toe-
lichting hierop moge worden verwezen naar het dienaangaande 
bij artikel 37 opgemerkte. 

De vervanging in het eerste lid van artikel 38 van de 
woorden „waarop of waarin" door „ten aanzien waarvan" be-
oogt een redactieverbetering, welke geen verband houdt met 
enige bepaling der Berner Conventie. De woorden „waarop of 
waarin" (se. op of in het werk), die klaarblijkelijk het gevolg 
zijn van de vereenzelviging van het (immateriële) werk met 
een (materieel) exemplaar daarvan, waarvan de Auteurswet 
hier en daar blijk geeft, kunnen nl. in sommige gevallen moei-
lijkheden geven. Als voorbeelden kunnen genoemd worden to-
neelstukken of muzikale composities, die niet in druk zijn ver-
schenen, zodat geen exemplaren daarvan, „waarin of waarop" 
de auteursaanduiding gesteld is, in omloop zijn, maar waar-
van wèl openbare op- of uitvoeringen hebben plaats gehad, 
waarbij op de gebruikelijke wijzen, nl. op programma's en aan-
plakbiljetten, de auteurs werden vermeld, zodat dezen als zo-
danig bekend zijn; vergelijk ook artikel 4 eerste lid Auteurswet. 
Er bestaat geen reden, zulke werken in dit verband te behan-
delen als anonieme werken, waartoe echter de bepaling zoals 
zij nu luidt aanleiding zou kunnen geven. 

In het nieuwe derde lid, dat de ondergetekenden voorstellen 
aan artikel 38 toe te voegen, wordt de auteur de bevoegdheid 
gegeven de duur van het auteursrecht te verlengen door alsnog 
zijn identiteit te openbaren, nadat zijn werk eerst zonder vol-
doende aanduiding van de maker was verschenen. Deze latere 
openbaarmaking heeft hetzelfde rechtsgevolg als ware zij reeds 
bij de eerste publikatie gedaan, nl. dat wat de duur van het 
auteursrecht betreft, de normale termijn van 50 jaren na de 

dood van de auteur daarop toepasselijk zal zijn; deze regel 
geldt bovendien ook, indien een door de maker aangenomen 
schuilnaam geen enkele twijfel laat aan zijn identiteit. Een be-
paling van gelijke strekking is te Brussel aan de Berner Cpn-
ventie toegevoegd in artikel 7 vierde lid. De grond van deze 
bepaling is duidelijk: zodra de auteur bekend is, is de enige 
reden waarom artikel 37 niet van toepassing kan zijn op zijn 
werk, vervallen. Bij welke gelegenheid deze openbaarmaking 
is geschied, is hierbij van geen betekenis. Wel echter mag 
verlangd worden, dat de openbaarmaking op zodanige wijze 
geschiedt, dat belanghebbenden kunnen geacht worden daarvan 
niet onkundig te zijn gebleven. De openbaarmaking zal dus aan 
zekere eisen moeten voldoen, doch het lijkt onnodig en onge-
wenst daaromtrent in de wet nadere bepalingen op te nemen. 
Wèl wordt in de voorgestelde wetsbepaling als voorwaarde 
gesteld, dat de openbaarmaking geschiedt „vóór het verstrijken 
van de in het eerste lid genoemde termijn", hetgeen dus wil 
zeggen: binnen 50 jaren na de eerste openbaarmaking van het 
werk. Na het verstrijken van die termijn is nl. het auteursrecht 
reeds vervallen, en het zou onjuist zijn en in strijd met het in 
het overgangsrecht zowel'door de Auteurswet (artikel 48) als 
door de Berner Conventie (artikel 18 tweede lid) op dit punt 
gehuldigde beginsel, dat de openbaarmaking het auteursrecht 
zou kunnen laten herleven. 

Artikel 40. Voorgesteld wordt artikel 40 Auteurswet ge-
heel te laten vervallen, hetgeen tot gevolg zal hebben, dat 
de fotografische werken zomede volgens gelijksoortige werk-
wijzen vervaardigde werken, wat de duur van het auteursrecht 
betreft, gelijkgesteld zullen worden met alle andere werken. 
Op de Conferentie van Brussel bleek eveneens een neiging te 
bestaan, de fotografische werken in beginsel op gelijke voet 
met de andere te behandelen, hetgeen ertoe leidde, dat zij 
werden opgenomen in de lijst der beschermde werken van 
artikel 2 der Conventie. Doch juist wat de duur van het 
auteursrecht op fotografische werken betreft bleef de regeling 
gehandhaafd, die aan de wetten der aangesloten landen r'eite-
lijk algehele vrijheid laat (artikel 7 derde lid, Berner Con-
ventie), hetgeen te verklaren is door het feit, dat vele landen 
inderdaad voor het auteursrecht op deze werken afzonderlijke 
(kortere) termijnen hebben. Het onderhavige voorstel te dezer 
zake kan dus niet op een vereiste der Conventie worden ge-
grond. Indien het wordt aanvaard, zal voor de buitenlandse 
fotografische werken, die onder de bescherming der Berner 
Conventie vallen, hier te lande slechts dan de termijn van 50 
jaren na het sterfjaar van de auteur gelden, indien zij in het land 
van oorsprong ten minste even lang beschermd zijn. Is dit niet 
het geval, dan zal voor deze werken ook hier de kortere termijn 
van hun land van oorsprong gelden. Omgekeerd zullen de 
Nederlandse fotografische werken in de andere Verbondslanden 
waar kortere termijnen bestaan, wat de duur van het auteurs-
recht betreft, behandeld worden naar de lex fori, en niet naar 
de Nederlandse wet. 

Dwingt de Berner Conventie dus niet artikel 40 te schrap-
pen of te wijzigen, er is uit anderen hoofde reden dit arti-
kel af te schaffen. Het heeft nl. zoals het nu luidt dit bezwaar, 
dat het als enige omstandigheid, die het auteursrecht op foto-
grafische werken doet vervallen, noemt: het verloop van 50 
jaar na de eerste openbaarmaking; waaruit volgt, dat het 
auteursrecht voor onbepaalde tijd blijft bestaan zolang geen 
openbaarmaking is geschied. Als men bedenkt, dat vele foto-
grafieën niet gemaakt worden voor publikatie, maar niettemin 
soms vele jaren later gezocht materiaal kunnen zijn b.v. voor 
illustratie van boeken, zal het duidelijk zijn, dat zulk een 
onbestemde duur van het auteursrecht ook in de praktijk niet 
zonder bezwaar is. Volgens het onderhavige voorstel zal het 
auteursrecht op fotografische werken ingevolge artikel 37 
althans in beginsel uiterlijk 50 jaren na het sterfjaar van de 
auteur een einde nemen, wat naar de mening van de onder-
getekenden de voorkeur verdient boven de regeling van thans. 

Door de schrapping van het tweede lid van artikel 40 
Auteurswet zal komen te vervallen de onderscheiding tussen 
„kinematografische werken, waaraan het karakter van oor-
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spronkelijkheid •— se. als zodanig — ontbreekt" en die, welke 
dat karakter wel hebben. Deze onderscheiding was ontleend 
aan de Bcrner Conventie (artikel 14 tweede lid), welke be-
paling in Brussel ook een zodanige wijziging heeft ondergaan, 
dat de bedoelde onderscheiding daarin niet meer voorkomt. 
De onderscheiding berustte op de overweging, dat er films 
bestaan (b.v. sommige reportage- of amateurfilms), waarbij 
hetgeen in beeld is gebracht niet (zoals bij de speelfilm wel 
het geval is) beschouwd kan worden als een „werk" in auteurs-
rechtelijke zin. Wat de auteur gemaakt had beperkte zich dus 
in die gevallen tot een reeks fotografieën. Vandaar, dat hem 
alleen fotografisch en geen cinematografisch auteursrecht toe-
kwam. Nu de Conventie geen verschil meer maakt wat betreft 
de duur van beide rechten, bestond er dus ook geen reden 
meer, van die onderscheiding in de tekst der Conventie gewag 
te maken. Ditzelfde geldt ook voor onze Auteurswet. 

Artikel 41. I.v.m. de voorgestelde schrapping van arti-
kel 40 is de verwijzing naar deze bepaling in het eerste lid weg-
gelaten. 

Ten aanzien van „hoorspelen" kan men bezwaarlijk van 
„afleveringen" spreken. In verband hiermede is bovendien 
voorgesteld in het eerste lid voortaan ook „vervolgen" te ver-
melden. 

Artikel 42. De in dit artikel voorgestelde veranderingen zijn 
een gevolg van de soevereiniteitsoverdracht met betrekking tot 
Indonesië en de bestuursoverdracht van Nederlands-Nieuw-
Guinea. Bovendien is rekening gehouden met de terminologie 
van het Statuut voor het Koninkrijk. 

Hoofdstuk V. Dit hoofdstuk vervalt als gevolg van de sou-
vereiniteitsoverdracht met betrekking tot Indonesië en de be-
stuursoverdracht van Nederlands-Nieuw-Guinea. 

Artikel 47. Artikel 47 Auteurswet stelt o.m. vast, zowel 
naar het territoir als naar de nationaliteit der makers, binnen 
welke grenzen de wet toepasselijk zal zijn. Artikel 4 der Berner 
Conventie doet hetzelfde ten aanzien van de toepasselijkheid 
der Conventie. Nu laatstgenoemd artikel te Brussel enige wijzi-
gingen heeft ondergaan, diende derhalve de vraag onder ogen 
te worden gezien, of artikel 47 Auteurswet eveneens gewijzigd 
diende te worden. 

Vooropgesteld worde, dat van enige verplichting hiertoe geen 
sprake kan zijn. Men is het altijd hierover eens geweest, dat een 
werk hier krachtens de bepalingen der Berner Conventie 
beschermd kan zijn, ook al valt het niet binnen de door artikel 
47 der wet daarvoor gestelde grenzen. 

Indien de Nederlandse wet van de Berner Conventie afwijkt, 
kan dit dus nimmer de door die Conventie gegeven rechten aan-
tasten. Wel is het mogelijk, bij de Nederlandse wet aan buiten-
landse auteurs een ruimere bescherming te geven dan uit de 
Conventie volgt; eveneens is het mogelijk ten aanzien van 
Nederlandse auteurs — die in Nederland uitsluitend door de 
Nederlandse wet en niet door de Conventie worden beschermd 
— een van de Berner Conventie afwijkende regeling te treffen, 
zowel door méér als door minder bescherming te verlenen dan 
de Conventie voor auteurs van andere Unielanden voorschrijft. 

Zo geeft artikel 47 aan Nederlandse auteurs meer bescher-
ming dan artikel 4 der Berner Conventie, door te bepalen dat 
werken van een Nederlandse auteur beschermd zijn, ongeacht 
de vraag of dan wel waar zij ook zijn uitgegeven, terwijl de 
Berner Conventie eerste, althans gelijktijdige, publikatie in een 
Unieland eist. Er bestaat generlei reden om de wet op dit punt 
te wijzigen en de extrabescherming welke zij aan Nederlandse 
auteurs verleent, te schrappen. Er bestaat evenmin een dwin-
gende reden om deze extrabescherming, boven hetgeen de Con-
ventie bepaalt, ook te verlenen aan werken van buitenlandse 
auteurs. Dit zou aan de andere kant de Nederlandse onderhan-
delingspositie tegenover landen, die Nederlandse auteurs niet 
beschermen, kunnen verzwakken. 

Wat de bescherming van buitenlandse auteurs betreft, ver-
dient het dus aanbeveling de herziene tekst van artikel 4 der 

Conventie zo getrouw mogelijk te volgen. Gedeeltelijk op grond 
van deze overwegingen worden in artikel 47 der Auteurswet 
de volgende wijzigingen voorgesteld: 

a. Invoeging in het eerste lid van de woorden: , of 
binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land". 
Verwezen moge worden naar artikel 4 derde lid der Berner 
Conyentie, zoals gewijzigd te Brussel. Deze bepaling heeft de 
bedoeling het gemakkelijker te maken voor een buiten het ge-
bied der Berner Conventie verschijnend werk de bescherming 
dier Conventie te verkrijgen door het tevens in een der aan-
gesloten landen te doen verschijnen. Het bleek niet altijd ge-
makkelijk aan de tot nu toe gestelde eis te voldoen, dat laatst-
bedoelde uitgave zo niet eerder, dan tenminste gelijktijdig met 
de oorspronkelijke uitgave geschiedde. De speling van dertig 
dagen, die thans wordt gelaten, zal, naar gehoopt mag worden, 
aan deze bezwaren tegemoet komen. 

b. „Nederlandsch-Indië" is i.v.m. de soevereiniteitsover-
dracht aan Indonesië en de bestuursoverdracht van Nederlands-
Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties vervallen. 

c. In verband met een gebleken misverstand 1) over de be-
tekenis van „alle zodanige niet aldus uitgegeven werken", 
wordt tevens voorgesteld voortaan te spreken van: „alle zo-
danige niet of niet aldus uitgegeven werken". Deze wijziging 
strekt alleen ter verduidelijking; de bestaande wet dient naar 
het oordeel van de ondergetekenden reeds aldus te worden 
uitgelegd. 

d. In verband met de wijziging van de status van Neder-
lands-Nieuw-Guinea is de Wet van 10 februari 1910 (Stb. 55) 
houdende bepaling van het Nederlandsch onderdaanschap van 
niet-Nederlanders, ingetrokken bij rijkswet van 14 september 
1962 (Stb. 358). Aangezien daardoor de staat van Nederlands 
onderdaan-niet-Nederlander is komen te vervallen, vervallen 
ook de woorden „of andere Nederlandsche onderdanen". 

e. In het tweede lid van artikel 47 wordt voorgesteld, in 
plaats van: „wanneer verveelvoudigingen daarvan openbaar ge-
maakt zijn", te lezen: „wanneer exemplaren daarvan, van welke 
aard ook, mits in voldoende hoeveelheid, ter beschikking van 
het publiek zijn gesteld." De bedoeling hiervan is, het begrip 
„uitgegeven werk" in de zin van artikel 47 Auteurswet zó te 
omschrijven, dat het overeenkomt met: „oeuvre éditée" in de 
zin van de artikelen 4, 5 en 6 der Berner Conventie, zoals dit 
na de in artikel 4 vierde lid te Brussel aangebrachte wijzigingen 
wordt gedefinieerd. Het woord „verveelvoudigingen" dient 
daartoe te worden vervangen door „exemplaren", daar eerst-
genoemd woord in de Auteurswet niet alleen exemplaren van 
elke soort (dus b.v. inclusief films en grammofoonplaten) om-
vat, maar krachtens artikel 13'ook vertalingen en bewerkingen. 
Door deze wijziging wordt voorkomen, dat een oorspronkelijk 
werk reeds beschermd zou worden, doordat niet dit werk zelf, 
doch een vertaling of een bewerking daarvan onder de voor-
waarden van artikel 47 Auteurswet zou zijn uitgegeven. 

ƒ. Achter: „de uitvoering van een muziekwerk" in artikel 
47 tweede (in het voorstel derde) lid, is ingelast: „de vertoning 
van een cinematografisch werk, de voordracht of radio-uitzen-
ding van een werk". Hoewel het, ook zonder dat dit in de wet 
uitdrukkelijk wordt gezegd, wel duidelijk is, dat deze wijzen 
van openbaarmaking niet vallen onder het begrip „uitgeven", 
hebben ondergetekenden gemeend goed te doen met ook hier 
de tekst der Conventie (artikel 4 vierde lid) te volgen. 

Ter voorkoming van misverstand wordt er de aandacht op 
gevestigd, dat het tweede lid in een positieve omschrijving aan-
geeft, wanneer een werk is uitgegeven in de zin van artikel 47; 
het derde lid daarentegen geeft negatief in een niet uitputtende 
opsomming van enige voorbeelden aan, wat niet als een uit-
gave wordt aangemerkt. . 

g. Ten slotte wordt voorgesteld, aan artikel 47 nog een 
nieuw lid toe te voegen betreffende de bouwwerken en de 
werken van beeldende kunst die daarmede een geheel vormen, 
in navolging van de in Brussel aan artikel 4 vijfde lid der Con-

l) Vergelijk „Le Droit d'Auteur" 1947, blz. 123. 
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ventie toegevoegde bepaling en in tegenstelling tot de inhoud 
van het slot van het huidige tweede lid van artikel 47 Auteurs-
wet. De „nationaliteit" dezer werken zal dus krachtens deze 
bepaling zijn die van het land, waar het gebouw is opgericht, 
wat het voordeel heeft, dat een gemakkelijk te controleren en 
te bewijzen feit hier als aanknopingspunt dient. 

Artikel 47a (nieuw). Deze overgangsbepaling bestendigt 
de auteursrechtelijke bescherming van werken, die vóór de 
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië en vóór de bestuurs-
overdracht van Nederlands-Nieuw-Guinea aan de Verenigde 
Naties ginds zijn uitgegeven. 

Artikelen 50 en 50a. De artikelen 50 en 50« bepalen zelf, 
dat zij niet langer van kracht blijven dan tot 1 november 1915 
wat het Rijk in Europa betreft (en 20 januari of 31 maart 
1916 in Nederlandsch-Indië). Zij kunnen worden geschrapt, 
zonder dat daarmede iets aan het bestaande recht wordt ver-
anderd. 

Artikel 50b. Voor de motieven voor schrapping van „rol-
len, platen en andere" moge* worden verwezen naar de toe-
lichting op artikel 14; en overigens naar die op artikel 42 en 
hoofdstuk V. 

Artikel 50c. Dit artikel behoeft een redactionele wijzi-
ging in verband met het voorstel artikel 50a te laten ver-
vallen. In het huidige artikel 50c wordt namelijk naar artikel 
50a verwezen. In plaats van deze verwijzing wordt voorgesteld 
de verveelvoudigingen, waarop artikel 50c niet van toepassing 
is, in dit artikel zelf te omschrijven. 

Artikelen 50d, e en f. In het in 1915 ontworpen systeem 
van overgangsbepalingen werd voor de toepassing van het 
overgangsrecht een bijzondere procedure voor de arrondisse-
mentsrechtbank te Amsterdam voorgeschreven, waarbij tevens, 
ter voorlichting van de rechter, een bijzondere „Commissie 
van Advies" werd ingeschakeld. De leden dezer commissie 
zouden iedere 4 jaren door de Minister van Justitie worden be-
noemd. Aanvankelijk hebben deze benoemingen plaatsgevon-
den. Toen evenwel in 1928 wederom een Commissie van 
Advies diende te worden benoemd, is dit nagelaten. Het feit, 
dat de Commissie van Advies nog nimmer om advies was ver-
zocht, heeft hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld. 

De ondergetekenden menen, dat er, gezien deze toedracht, 
aanleiding bestaat zich de vraag te stellen, of deze regeling 
thans nog reden van bestaan heeft. 

Vooropgesteld worde, dat aan algehele schrapping der hier-
boven vermelde artikelen voorlopig nog niet kan worden ge-
dacht. Uit het feit, dat de Commissie van Advies nog nimmer 
heeft behoeven op te treden, volgt niet, dat niemand bij de 
overgangsbepalingen als zodanig meer belang heeft. Het ogen-
blik waarop met zekerheid kan worden gezegd, dat deze be-
palingen alle praktische betekenis hebben verloren, zal eerst 
in de volgende eeuw komen. Het is immers zeer goed moge-
lijk, dat de maker van een werk, waarvan op de hierbedoelde 
wijze een verveelvoudiging is verschenen vóór 1 september 
1912, nu nog in leven is, zodat het auteursrecht op zijn werk 

in elk geval na 2014 een einde zal nemen. Zulke gevallen — 
indien zij al bestaan — zullen weliswaar tot de zeldzame uit-
zonderingen behoren, maar met de mogelijkheid ervan dient 
toch rekening te worden gehouden. Zeker is het nu nog te 
vroeg, de artikelen 50c t/m 50/ te doen vervallen. Want dit 
zou betekenen intrekking van in 1915 bij de wet toegekende 
bevoegdheden, waarvan sommige nog geruime tijd voor de be-
langhebbende van waarde kunnen zijn. 

De vraag, waar het om gaat, is dus uitsluitend deze, of de 
bijzondere procedure, en met name de inschakeling van een 
Commissie van Advies, welke door de artikelen 50d, e en f 
wordt voorgeschreven, behouden dient te blijven. De onderge-
tekenden zijn van mening, dat er — overigens met behoud 
van de bijzondere procedure voor de rechtbank te Amsterdam 
— alleszins aanleiding bestaat, om deze „Commissie van Ad-
vies", welke immers nog slechts op papier bestaat, te doen ver-
vallen. Dat iemand door deze wijziging zich in zijn rechten 
verkort of gekrenkt zou achten, is wel nauwelijks denkbaar. 
De kans is ongetwijfeld uiterst klein, dat er nog ooit voor 
iemand aanleiding zal bestaan, deze procedure te beginnen, en 
mocht dit onwaarschijnlijke geval zich voordoen, dan zal toch 
geen der partijen ernstige grond hebben zich erover te be-
klagen, dat er geen Commissie van Advies meer is, die daar-
van kennis heeft te nemen. 

In verband hiermede stellen de ondergetekenden voor artikel 
50/, hetwelk de instelling der Commissie van Advies voor-
schrijft, te doen vervallen. De redactie der artikelen 50a" en e 
dient alsdan dienovereenkomstig te worden gewijzigd. 

Ten slotte zijn ook de voorschriften der procedure voor de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam enigszins gewijzigd. 

Artikel II 
Voor deze overgangsbepaling wordt verwezen naar de toe-

lichting op het nieuwe artikel 16 onder a, slot. 

Artikel III 
Voor de toelichting op deze overgangsbepaling zie men het 

slot van de toelichting op de wijziging van artikel 18. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. H. BOT. 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

L. VAN DE LAAR. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
J. A. BAKKER. 


