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Herziening van de Auteurswet 1912 

Goedkeuring van de op 26 juni 1948 te Brussel gesloten 
herziene Berner Conventie 

VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 5 

De vaste Commissie voor Justitie, in welker handen de onder-
havige ontwerpen van wet en rijkswet zijn gesteld, heeft de 
eer daaromtrent als volgt verslag uit te brengen ' ) • 

De commissie heeft beide wetsontwerpen, gelet op de bestaan-
de samenhang, tegelijkertijd onderzocht. De goedkeuring van de 
herziene Berner Conventie (Brussel 1948) ontmoet bij de com-
missie geen bedenkingen; opmerkingen betreffende bepaalde 
herzieningen zullen in dit verslag worden gerangschikt bij de 
uitwerking van deze herzieningen in de Auteurswet 1912, zoals 
dit is geschied in wetsontwerp 7877. 

Het tijdstip van indiening der beide wetsontwerpen heeft de 
commissie aanvankelijk verbaasd. 

Zij achtte het onbegrijpelijk niet alleen dat de herziening 
van onze Auteurswet pas 17 jaar na de betreffende herziene 
Berner Conventie wordt aanhangig gemaakt, maar ook dat de 
toelichting geen woord besteedt aan een verklaring van dit lange 
intermezzo. Dit bevreemdde de commissie te meer, daar ook 
haar voorlopig verslag tot wetsontwerp 7211 (Goedkeuring uni-
versele auteursrechtconventie van 1952!) reeds vragen bevatte 
met betrekking tot de late indiening van een wetsontwerp tot 
goedkeuring van een auteursrecht-verdrag. Inmiddels heeft de 
commissie kunnen kennisnemen van de op 18 juni 1965 inge-
zonden memorie van antwoord, waarin de regering uiteenzet, 
om welke redenen zij gemeend heeft zo lange tijd te moeten 
laten passeren (blz. 2, linkerkolom). Het blijft intussen op-
merkelijk, dat in 1967 de Berner Conventie te Stockholm op-
nieuw zal worden herzien. Tenzij de eventueel daaruit voort-
vloeiende aanpassing van de Nederlandse wetgeving wederom 
zoveel tijd zal vergen — hetgeen de commissie voorshands niet 
wil aannemen — zal de Auteurswet 1912 slechts korte tijd 
up-to-date zijn geweest. In dit verband rees nog de vraag waar-
om in de memorie van antwoord geen aandacht is besteed aan 
de internationale conventie van Rome 1961 inzake bescherming 
van de zogenaamde verwante rechten. Is de Regering voor-
nemens deze in de Auteurswet te incorporeren of is daarvoor 
een afzonderlijke wettelijke regeling in voorbereiding? Of is de 
Regering van mening, dat aan een wettelijke regeling van deze 
materie geen behoefte bestaat? 

Uit het in 1952 gepubliceerde rapport van de commissie-
Alingh Prins blijkt, dat een vijftal groepen van belanghebben -
den (namelijk de Vereniging tot bevordering van de belangen 
des Boekhandels, de Nederlandse Uitgeversbond, de Neder-
landse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, de 
Vereniging van Letterkundigen en de Voorlopige Raad voor de 
Kunst) hebben geweigerd te voldoen aan het verzoek van de 
commissie-Alingh Prins om hun opmerkingen in te zenden, 
uit protest tegen samenstelling en werkwijze van deze com-
missie. Op welke wijze en met welk resultaat zijn de genoemde 
belangengroepen alsnog in de gelegenheid gesteld bij de voor-
bereiding van dit wetsontwerp hun inzichten kenbaar te maken? 

1 ) Bij de vaststelling van dit verslag is aandacht besteed aan een rap-
port van de Nederlandse Groep der Association Littéraire et Artistique 
Internationale inzake de herziening van de Auteurswet en de goedkeuring 
van de herziene Berner Conventie. 

Dit rapport, gedateerd 2 juli 1965, is op 29 juli j.1. door de Neder-
landse Groep aan de vaste commissie ter kennisneming aangeboden; een 
exemplaar is nedergelegd ter griffie ter inzage van de leden. 

7877, 7889 (R 446) 5 



2 

Wil de Regering de commissie uitvoerig inlichten over de moei-
lijkheden die zijn gerezen rondom de commissie-Alingh Prins? 

Tevens zal de commissie gaarne volledig worden ingelicht 
over de zienswijze van de adviescommissie voor het auteurs-
recht onder voorzitterschap van prof. Bodenhausen. 

Omtrent de stelling in de memorie van toelichting (blz. 2, 
links midden), dat bekrachtiging van de Universele Auteurs-
recht Conventie geen verdere wijziging van de Auteurswet ver-
eist, werd gevraagd of aan dit standpunt nog bepaalde beleids-
beslissingen ten grondslag liggen. Welke overwegingen hebben 
geleid tot de gegeven formulering van dit standpunt? Gewezen 
werd in dit verband op vraag en antwoord betreffende het 
vertaalrecht en de dwanglicentie, vermeld in het voorlopig ver-
slag, resp. de memorie van antwoord (tegen het slot) op 
wetsontwerp 7211. 

In het rapport van de commissie-Alingh Prins wordt de 
aandacht van de Minister van Justitie gevestigd op het „droit 
de suite", het recht van de auteur om geïnteresseerd te zijn 
bij de opbrengst van het oorspronkelijk door hem gemaakte 
werk. ook nadat hij dit heeft verkocht. Deze commissie deed 
echter geen voorstel tot opneming van het „droit de suite" in 
de Auteurswet. De toelichting tot het onderhavige wetsontwerp 
gaat evenwel geheel aan dit onderwerp voorbij. Wil de Rege-
ring haar standpunt ten aanzien van dit recht alsnog uiteen-
zetten? 

Een aantal leden van de commissie noemde in dit verband 
de onherroepelijke overdracht van auteursrechten op zichzelf 
beschouwd een weinig gelukkige figuur, omdat precaire om-
standigheden een beginnend auteur kunnen brengen tot het 
aangaan van onberaden overeenkomsten van overdracht; een 
beginnend auteur kan immers niet voorzien hoe groot later 
—> wanneer hij misschien beroemd is geworden — de vruchten 
van zijn eerste werken zullen blijken te zijn. Deze leden opper-
den dan ook de suggestie de overdracht te binden aan een 
bepaalde tijdsduur, na afloop waarvan de maker weer zelf de 
beschikking krijgt over de vermogensrechtelijke aanspraken, die 
uit zijn auteursrecht voortvloeien. Dezelfde leden meenden, dat 
deze bepaling een plaats zou kunnen vinden in artikel 2 als 
een voorschrift van dwingend recht; gaarne zouden zij de 
zienswijze van de Regering hieromtrent vernemen. 

Met betrekking tot de auteursrechtelijke problemen, die 
voortvloeien uit de ontwikkeling van het centraal antenne-
systeem (C.A.S.), waarmee de PTT proeven doet in Den Haag, 
kwam een tweetal punten aan de orde. 

Allereerst werd gevraagd of de beschikbaarstelling van ge-
selecteerde programma's uit binnen- en buitenland door de 
PTT via het C.A.S. zal vallen onder de uitzondering van het 
(nieuwe) laatste lid van artikel 12. Of anders gezegd: in hoe-
verre zullen de uitzendingen via het C.A.S. worden beschouwd 
als uitzendingen, verricht door hetzelfde organisme? 

Voorts werd verband gelegd met de mogelijkheid van artikel 
17bis (nieuw) om een dwanglicentie toe te passen ten behoeve 
van radio en televisie. Overweegt de Regering, indien zij op 
het standpunt staat, dat voor uitzendingen via het C.A.S. toe-
stemming van de auteurs krachtens de Auteurswet vereist is, 
het middel van de dwanglicentie te hanteren bij een eventuele 
weigering tot medewerking? 

De commissie wil dit algemeen gedeelte besluiten met de op-
merking, dat veel van de voorgestelde wijzigingen haar in-
stemming kunnen wegdragen. Voor verdere vragen en kritische 
beschouwingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze be-
handeling. 

Artikelen 
Artikel 5. Hoe staat de Regering tegenover de gedachte 

het derde lid te laten vervallen? De door deze bepaling be-
schermde persoon heeft immers zelf geen scheppende arbeid 
verricht voor de in dit lid bedoelde bijdrage? Ook veroorzaakt 
— zo werd opgemerkt — dit artikel onnodige hinder voor uit-
gevers van encyclopedieën; weliswaar kan contractueel deze 

hinder worden vermeden, maar is dit wel een gezond argument 
voor handhaving van een minder juiste bepaling? 

Artikel 10. Hoewel de commissie ervan uitgaat, dat met 
de bepalingen van de Auteurswet 1912 ons land deugdelijk is 
gekweten van eventuele internationale verplichtingen tot 
het wettelijk beschermen van rechten op voortbrengsels van 
industriële vormgeving, zou zij gaarne vernemen of de Rege-
ring meent, dat voldoende vaststaat dat deze voortbrengsels 
onder de Auteurswet 1912 vallen, zulks in verband met de 
vraag of uitdrukkelijke vermelding van deze voortbrengsels 
sub 10 e aanbeveling verdient met het oog op eventuele aarze-
lingen in de jurisprudentie. 

De commissie neemt aan, dat in de laatste alinea van dit 
artikel het woord „verfilming" wordt gebruikt in de ruime zin 
(omvattende alle handelingen om te komen van een reeds be-
staand werk of van een officieel scenario tot de vastlegging op 
de filmstrook) en niet in de enge zin van vastleggen op een 
filmstrook. 

Nu het verveelvoudigen volgens artikel 13 gedefinieerd is 
o.m. als een bewerking — in iets ruimere zin dan het woord 
„bewerking" dat is verplaatst omdat het een overkoepelend 
begrip is voor de voorafgaande begrippen— kan de vraag 
worden gesteld of de redacties van de artikelen 10 en 13 nog 
wel geheel op elkaar aansluiten. 

Artikel 12. Ervan uitgaande dat de in dit wetsontwerp 
vervatte wijzigingen welke een gevolg zijn van herziening van 
de Berner Conventie, vooral gericht zijn op enige door de 
maatschappelijke ontwikkeling geboden inperkingen van het 
auteursrecht, werd de vraag gesteld, of de voorgestelde wijzi-
ging van artikel 12, die niet voortvloeit uit de herziene Berner 
Conventie, wel in dit wetsontwerp past, omdat deze wijziging 
de auteur juist verder zal beschermen. 

Ook was het een aantal leden opgevallen, dat de commissie-
Alingh Prins een dergelijke wijziging niet heeft voorgesteld. 
Nu geeft de memorie van toelichting tot het onderhavige artikel 
voorbeelden, die deze leden wel kunnen aanvaarden als argu-
menten voor de beperking van het begrip „besloten kring". Zij 
\Toegen zich niettemin af of de voorgestelde rigoreuze be-
perking niet verder gaat dan noodzakelijk is. Zullen niet veler-
lei amateuristische culturele activiteiten, die nu in verenigings-
verband zonder betaling van auteursrecht kunnen plaatsvinden, 
onder deze nieuwe bepaling komen te vallen? Immers — zo 
werd overwogen — het is aannemelijk, dat het begrip „familie-, 
vrienden- of kennissenkring" voornamelijk ziet op de huiselijke 
kring. Willen de Ministers zo volledig mogelijk opsommen 
welke veel voorkomende activiteiten onder de bestaande wet 
niet, maar onder het nieuwe artikel 12 wél worden beschouwd 
als openbaarmaking van een werk van letterkunde, wetenschap 
of kunst? 

Voorts kwam ter sprake de invoeging van het woord ,,gelijk-
tijdig" in de bepaling, dat bepaalde radiouitzendingen niet als 
afzonderlijke openbaarmaking worden aangemerkt. Enige toe-
lichting geven de bewindslieden op deze invoeging niet, hoewel 
artikel 11 bis, lid 1, onder 2c, van de Berner Conventie daartoe 
niet dwingt. Willen de bewindslieden alsnog hun motivering 
bekendmaken? Houdt deze invoeging ook in, dat uitzendingen 
van bijv. de Wereldomroep, welke meestal juist niet „gelijk-
tijdig" zullen plaatsvinden wegens de tijdsverschillen met 
andere streken van de wereld, wel als afzonderlijke openbaar-
making moet worden beschouwd? 

Welk standpunt neemt de Regering in ten aanzien van de 
in kringen van auteurs bestaande wens om mede voordeel te 
putten uit het uitlenen van hun werken door beroepsmatige 
uitleenbibliotheken en discoclubs (vgl. een publikatie van 
Buma, Stemra en Vereniging van Letterkundigen in 1962)? In 
de opzet van de huidige wet zou een dergelijke regeling kun-
nen worden opgenomen in het onderhavige artikel of anders 
in een nieuw artikel. 

file:///Toegen
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Artikel 16. Men sprak zijn erkentelijkheid uit voor de uit-
voerige toelichting op het nieuwe systeem van het „droit d'em-
prunt", dat is neergelegd in het gewijzigde artikel 16. Vooral 
waardeerde men de mededeling van de inhoud van de uit te 
vaardigen algemene maatregelen van bestuur. De memorie van 
toelichting geeft in dit verband onder meer te kennen, dat de 
ïegeling van een „billijke vergoeding" overeenkomst vertoont 
met de Italiaanse regeling hieromtrent. Gevraagd werd of de 
ministers kunnen meedelen, welke praktijkervaringen in Italië 
met dit systeem zijn opgedaan. 

Overigens sprak een aantal leden de mening uit, dat het vast-
stellen van een „billijke vergoeding" het best kan worden over-
gelaten aan de onderhandelingen tussen auteur en uitgever; de 
voorgestelde regeling zal huns inziens moeilijk toepasbaar zijn 
en in elk geval starheid van het tarief in de hand kunnen 
werken. Bovendien werd gevreesd, dat het percentage van 10, 
waarvan de toelichting spreekt, niet in overeenstemming is met 
de praktijk, waar royalty's tot 15 pet. al niet meer onbekend 
zijn. 

De vraag werd gesteld of in het laatste lid van artikel 16 
niet de mogelijkheid van mededeling in een radiouitzending met 
zoveel woorden moet worden opgenomen. 

Artikel 17. Dit artikel, waarin de mechanische reproduktie 
voor eigen gebruik wordt geregeld, beoogt enerzijds tegemoet 
te komen aan de eisen van de praktijk en anderzijds de uit-
holling van het auteursrecht zoveel mogelijk te beperken, zoals 
ook de memorie van toelichting tot het onderhavige artikel 
telkens doet uitkomen. Volgens dezelfde memorie (blz. 6, 
rechterkolom) menen de bewindslieden in dit streven te zijn 
geslaagd, zulks op grond van een advies van een commissie 
samengesteld door het Nederlands Genootschap voor Docu-
mentreproduktie, waarin o.m. zitting hadden vertegenwoor-
digers van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, van het 
bibliotheekwezen en van het bedrijfsleven. De commissie voor 
Justitie acht het in dit verband opmerkelijk, dat niettemin een 
rekest1), gedateerd 2 april 1965, opgesteld door organisaties 
uit dezelfde sfeer als de zojuist genoemde commissie, aan de 
ministers is gezonden, waarin een aantal bezwaren tegen de 
voorgestelde regeling naar voren wordt gebracht. 

Deze bezwaren gaan ervan uit, dat de stormachtige ontwik-
keling van maatschappij en wetenschap, welke niet los van 
elkaar kunnen worden gezien, mede berust op de vrijwel onbe-
perkte mobiliteit van wetenschappelijke en zakelijke geschriften. 
De enorme omvang van geschriften heeft er weer toe geleid, 
dat slechts een klein aantal centra (bibliotheken, zakelijke ar-
chieven) kan beschikken over een enigszins volledige verzame-
ling geschriften op een bepaald gebied. Gemakkelijke en snelle 
kennisneming van deze verzamelingen wordt in vele gevallen, 
zowel nationaal als internationaal, alleen mogelijk gemaakt 
door een vlot en soepel werkend systeem van verschaffing van 
mechanische reprodukties (vooral fotokopieën). Dit vloeit met 
name voort uit de omstandigheid, dat een tijdschrift, waarvan 
de oplage is uitverkocht, doorgaans niet wordt herdrukt, terwijl 
ook de beperkte capaciteit van elke bibliotheek het onmogelijk 
maakt niet alleen alle geschriften te verzamelen, maar ook van 
de verzamelde geschriften voor alle gevallen voldoende exem-
plaren voorradig te hebben. Ook bedrijven moeten vaak zonder 
oponthoud over mechanische kopieën van rapporten en brieven 
kunnen beschikken in de moderne tijd, aldus nog steeds de 
strekking van het genoemde rekest. Met name wijst het rekest 
op de moeilijkheid dat naar de mening van de ondertekenaars 
ook op brieven — dus ook op zakelijke correspondentie — 
auteursrecht rust. 

Tevens stelt het rekest, dat van de zijde der auteurs, gezien 
het uitblijven van gerechtelijke acties, blijkbaar geen behoefte 
bestaat aan het claimen van auteursrechten op mechanische 
reprodukties, als hier bedoeld. Ook zouden schrijvers van zake-
lijke en wetenschappelijke geschriften zelden het oogmerk heb-
ben aan hun arbeid te verdienen; veeleer gaat het deze auteurs 

1 ) Een afschrift van het rekest is de commissie toegezonden en ter 
griffie nedergelegd ter inzage van de leden. 

om de belangen van wetenschap of bedrijf, dan wel om het 
bekend worden van de eigen persoon. 

Tegen het voorgestelde artikel 17 ontwikkelt het rekest 
voorts vier bezwaren, die in de praktijk ertoe zouden leiden, 
dat het wetenschappelijk werk en dat zakelijke belangen ernstig 
zullen worden geschaad ten gevolge van tijdverlies, admini-
stratieve rompslomp en extrakosten. 

Ten eerste wordt de eis van een tevoren gespecificeerde op-
dracht — vgl. ook de toelichting tot dit artikel op blz. 6, rechts-
boven — verworpen, omdat vele opdrachten tot kopiëring in-
houden dat de uitvoerder van die opdracht zelf een keus moet 
maken uit het beschikbare materiaal. 

Ten tweede achten de rekestranten de eis, dat een geschrift 
slechts gedeeltelijk mag worden gekopieerd, wel billijk voor 
boeken, maar onaanvaardbaar voor brochures, rapporten en 
brieven. 

Ten derde vreest het rekest ernstige belemmering vo r snelle 
en efficiënte informatie, indien een rechthebbende tot het 
auteursrecht op een verzamelwerk (een tijdschrift b.v.) met 
betrekking tot de daarin opgenomen artikelen bepaalde — 
redelijke •— voorwaarden voor verveelvoudiging kan stellen. 
Gesteld wordt, dat met name gerechtigden tot het auteursrecht 
op tijdschriftartikelen van reproduktie toch geen schade kun-
nen ondervinden, aangezien tijdschriften niet plegen te worden 
herdrukt. 

Ten vierde beschrijft het rekest het absolute verbod om 
mechanische reprodukties aan derden door te geven als in strijd 
met de eisen van het maatschappelijk verkeer (wetenschappe-
lijk onderzoek in groepsverband, interne communicatie in een 
uit meer rechtspersonen bestaande onderneming b.v.). 

Ten slotte, voor wat betreft artikel 17, is volgens het rekest 
de voorgestelde regeling wel aanvaardbaar voor het reprodu-
ceren van geschriften van kunstzinnige of letterkundige aard. 

De commissie zal het op prijs stellen, indien de Regering op 
de zojuist aangeduide bezwaren nader zal willen ingaan. 

Wat denkt overigens de Regering, indien zij meent dat op-
heffing van de weergegeven bezwaren zou leiden tot een on-
redelijke beperking van het auteursrecht, van de gedachte om 
bij algemene maatregel van bestuur ontheffing ten behoeve van 
bepaalde bibliotheken, documentatiecentra en wetenschappelijke 
instellingen, mogelijk te maken? Aan deze ontheffing zouden 
voorwaarden kunnen worden verbonden om het evenwicht in 
de belangen van „de praktijk" en die van de auteurs en uit-
gevers niet te verstoren. 

Het derde lid van artikel 17 maakt een uitzondering voor 
geluidsprodukties, onder de beperking tot „in opdracht ver-
vaardigde" verveelvoudigingen. Is het, gezien de hand over 
hand toenemende uitholling van het auteursrecht door eigen 
band- en andere opnameapparaten, niet gewenst deze beperking 
te laten vervallen? Of ziet de Regering andere middelen om 
deze uitholling te beteugelen en, zo ja, welke? 

Artikel 17bis. Naar aanleiding van het tweede lid werd ge-
vraagd naar de betekenis van het begrip „algemeen belang". 
Men vroeg zich af of het in de toelichting genoemde belang 
van de grammofoonplatenindustrie als een zodanig belang kan 
worden beschouwd, zulks daargelaten de vraag of het belang 
van de industrie niet inderdaad een dergelijke bescherming 
behoeft. 

Artikel 17ter. Waarom is hier het begrip „radiozendorgani-
satie" gebruikt en niet het duidelijker en beter beperkte woord 
..omroeporganisatie"? 

Is het wel verstandig te spreken van „het enige voorwerp" 
in plaats van „voorwerpen"? Ook al is het enkelvoud vandaag 
toereikend, de ontwikkeling der techniek kan spoedig het meer-
voud gewenst maken. 

Artikel 19. Evenals bij artikel 16, werd gewezen op het 
ontbreken van de woorden „of in een radiouitzending" in het 
derde lid. 

Artikel 28. Om tegemoet te komen aan de moeilijkheid om 
bij inbreuk op een auteursrecht de omvang van deze inbreuk 
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in geld te waarderen voor de vaststelling van de schadever-
goeding, zou in dit artikel kunnen worden bepaald, dat de 
gelaedeerde bevoegd is de inbreukmaker op te dragen gegevens 
uit zijn administratie over te leggen voor het vaststellen van 
de omvang van de inbreuk. Acht de Regering het mogelijk en 
gewenst een dergelijke bepaling alsnog voor te stellen? 

Artikel 30a. Met betrekking to'. de tekst van het derde lid 
werd gevraagd of het niet juister zou zijn de aanhef te doen 
luiden: „Met de uitvoering in het openbaar of radiouitzending 

Vervolgens werd de aandacht gevestigd op wantoestanden, 
die naar men meende te weten, vooral voorkomen bij de 
exploitatie van Amerikaanse werken op het gebied van toneel, 
opera en operette, welke werken hier te lande geen bescherming 
genieten. Afgezien van wonderlijke financiële manipulaties 
zouden deze wantoestanden vooral betreffen de afwezigheid 
van behoorlijke controle door sommige bemiddelende bureaus, 
waardoor meermalen verschuldigde auteursrechten niet worden 
opgeëist. Heeft de Regering een afdoende regeling voor deze 
materie reeds in overweging genomen? 

Artikel 33. In het eerder, bij artikel 17, genoemde rekest 
wordt bezwaar gemaakt tegen het omzetten van opzettelijke 
aantasting van een auteursrecht van een klachtdelict in een 
gewoon misdrijf. De opstellers van het rekest menen, dat de 
argumenten welke vroeger hebben gegolden voor het instellen 
van een klachtdelict in de Auteurswet — deze argumenten wor-
den ook gereleveerd in de memorie van toelichting, blz. 11 en 
12 ad artikel 33 — hun kracht nog niet hebben verloren en 
dat derhalve het wetsontwerp op dit punt het persoonlijk karak-
ter van het auteursrecht miskent, anders dan b.v. bij de regeling 
van het „droit moral". 

De commissie kan zich wel voorstellen, dat de rekestranten, 
die zich vooral sterk maken voor ruime bevoegdheden tot het 
mechanisch reproduceren van bepaalde werken — d.w.z. zo 
min mogelijk gehinderd door uit het auteursrecht voortvloeien-
de barrières — een regeling prefereren volgens welke strafver-
volging afhankelijk is van de klacht van een zich benadeeld 
gevoelende gerechtigde tot een auteursrecht. Niettemin is een 
deel van de commissie door de argumentatie van de Regering, 
leidend tot het verlaten van het klachtdelict, overtuigd van de 
juistheid van de voorgestelde regeling. 

Een ander deel van de commissie zou alvorens zijn stand-
punt te bepalen van de Regering willen vernemen, waarom zij 

het tussenvoorstel van de commissie-Alingh Prins niet heeft ge-
volgd, noch in de memorie van toelichting heeft overwogen. 
Dit voorstel beoogt artikel 67a W.v.S. van overeenkomstige 
toepassing te verklaren, zodat in het algemeen belang tot ver-
volging zou kunnen worden overgegaan zonder dat een klacht 
is ingediend, tenzij de belanghebbende daartegen bezwaar zou 
maken. 

Wat is — zo werd voorts gevraagd — de mening van de 
Regering omtrent de in hetzelfde rekest geuite suggestie om 
het strafmaximum alleen in geval van recidive te stellen op 
6 maanden gevangenisstraf? 

Artikel 38. Het derde lid vereist in de huidige redactie een 
daad van de auteur waardoor hij zich bekendmaakt. Lezende 
de memorie van toelichting tot dit artikel overheerste bij een 
aantal leden de indruk, dat de Regering beoogt de tijdsbepaling 
van artikel 37 afhankelijk te stellen van het bekend worden 
— op welke wijze dan ook — van de auteur. 

Duidelijkheidshalve zou de redactie in passieve zin kunnen 
worden gewijzigd. 

Vastgesteld 17 november 1965. 

WTTEWAALL VAN STOETWEGEN 
VAN DEN HEUVEL 
VAN RIJCKEVORSEL 
VAN DOORN 
VAN DEN TEMPEL 
VERSTEEG 
MEULINK 
BERKHOUWER 
DAAMS 
BAETEN 
SCHILTHUIS 
TOXOPEUS 
SLOTEMAKER DE BRUINE 
SCHOEMAKER 
SINGER-DEKKER. 


