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Herziening van de Auteurswet 1912 
Goedkeuring van de op 26 juni 1948 te Brussel 
gesloten herziene Berner Conventie 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
(Ingezonden bij brief van 11 februari 1969.) 

Nr. 6 

(De vroegere stukken zijn gedrukt 
in de zitting 1964-1965.) De ondergetekenden namen er met waardering kennis van 

dat de goedkeuring van de te Brussel gesloten herziene Berner 
Conventie bij de vaste Commissie voor Justitie geen be-
denkingen ontmoette. 

Ook zij betreurden dat het zo lange tijd heeft geduurd voor-
dat de procedure tot goedkeuring van de herziene Conventie 
in gang is gezet. Zoals in het voorlopig verslag reeds wordt 
geconstateerd, is aangaande de oorzaken van die vertraging 
een uiteenzetting gegeven in de memorie van antwoord inzake 
wetsontwerp 7211 (goedkeuring van de Universele Auteurs-
rechtconventie). De eerste ondergetekende, wie dit in het bij-
zonder aangaat, meent hieraan weinig te moeten toevoegen, 
mede omdat hij omtrent de voorbereiding tot de wetsontwerpen 
uit eigen wetenschap geen mededelingen kan doen. Wel kan 
hij in het algemeen mededelen dat het wetgevend apparaat van 
zijn departement reeds vele jaren zwaar is belast. Telkens 
komen er zeer urgente zaken naar voren, waarvoor dan ander 
werk moet wijken. 

Inderdaad is de herziening van de Berner Conventie, welke 
in de zomer van 1967 te Stockholm tot stand is gekomen, van 
grote betekenis. 

De Conventie heeft op enkele belangrijke punten wijzigingen 
ondergaan, deels van materiële aard, deels betrekking hebbend 
op de structuur van de Berner Unie en op de slotclausule van 
het verdrag. Daarnaast is aan de nieuwe tekst van de conventie 
een Protocol toegevoegd, waardoor aan de ontwikkelingslanden 
de mogelijkheid wordt gegeven de rechten welke de Berner 
Conventie aan de auteurs toekent in belangrijke mate te be-
perken („Protocole relatif aux pays en voie de développe-
ment). Met name dit Protocol roept vele vragen op; het komt 
de ondergetekende gewenst voor dat het beraad over deze 
complexe en omstreden materie afzonderlijk — en niet in ver-
band met de onderhavige wetsontwerpen — zal worden gevoerd. 
Daar echter toetreding tot dat deel van de Stockholmse tekst, 
dat de wijzigingen van materiële aard bevat, niet mogelijk is 
zonder dat tevens het Protocol wordt aanvaard, hebben de 
ondergetekenden gemeend de thans aanhangige aanpassing 
van de Auteurswet 1912 uitsluitend op basis van de Brusselse 
tekst te moeten voortzetten. Aldus zal, naar zij hopen, althans 
deze fase van de aanpassing van onze wet vrij spoedig kunnen 
worden afgesloten. Indien overigens de Regering tot de be-
vinding zal komen dat de Stockholmse tekst voor Nederland 
aanvaardbaar is, zijn de ondergetekenden voornemens binnen 
betrekkelijk korte tijd een wetsvoorstel tot goedkeuring in te 
dienen; het ligt niet in hun bedoeling de Auteurswet 1912 dan 
aan een nieuwe herziening te onderwerpen welke wezenlijk 
verder zou gaan dan de noodzakelijke aanpassingen aan de 
Stockholmse tekst van de Conventie. Dat de Auteurswet daar-
mee slechts korte tijd up-to-date zal zijn geweest, kan niet 
worden ontkend; de verrichte arbeid zal daarom echter nog 
geenszins vergeefs zijn geweest. Het komt de ondergetekenden 
voor dat een eventuele aanpassingswet slechts in enkele ge-
vallen opnieuw verandering zal behoeven te brengen in de 
bepalingen welke thans gewijzigd worden. 

In het voorlopig verslag werd voorts nog de vraag opge-
worpen waarom in de memorie van toelichting geen aandacht 
is besteed aan de Conventie van Rome van 1961 inzake de 
zogenaamde verwante rechten. De ondergetekenden betwij-
felen of dit stilzwijgen de memorie als een tekort kan worden 
aangerekend. Het wetsontwerp houdt verband met de goed-
keuring van de Brusselse tekst van de Berner Conventie; er 
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bestond geen aanleiding daarbij en passant ook een oordeel 
uit te spreken over verdragen betreffende andere onderwerpen. 
Hier kan aan worden toegevoegd, dat bij de indiening van het 
wetsontwerp de tijd nog niet rijp werd geacht voor een defini-
tief regeringsstandpunt. De ondergetekenden hebben deze zaak, 
waarover in kringen van belanghebbenden zeer verschillend 
wordt gedacht, inmiddels opnieuw in beraad genomen. In dit 
stadium menen zij dus het antwoord schuldig te moeten blijven 
op de in het voorlopig verslag gestelde vragen omtrent de 
eventuele legislatieve consequenties van toetreding tot de 
Conventie van Rome. 

Met mededelingen omtrent de bezwaren, welke indertijd zijn 
gerezen bij enige door de commissie-Alingh Prins geraad-
pleegde organisaties, menen de ondergetekenden soberheid te 
moeten betrachten. De genoemde commissie heeft in haar 
verslag reeds een uiteenzetting gegeven omtrent de klachten 
welke waren geuit met betrekking tot haar samenstelling en 
werkwijze. Hieraan vallen naar de indruk van de onderge-
tekenden geen wezenlijke nieuwe elementen toe te voegen; 
een poging de achtergronden der grieven verder te ontrafelen, 
zou, nu de commissie reeds lang is ontbonden, weinig zin meer 
hebben. Naspeuringen dienaangaande zouden bovendien door 
het tijdsverloop - de moeilijkheden ontstonden in de loop van 
het jaar 1950 - ernstig worden bemoeilijkt. Wel kan worden 
vermeld, dat een aantal der betrokken organisaties bezwaren 
en suggesties van materiële aard in latere fasen van de tot-
standkoming van het ontwerp heeft kenbaar gemaakt. De 
ondergetekenden menen te kunnen stellen dat aan deze op-
merkingen in het verleden in ruime mate aandacht is besteed, 
zij het dat uiteraard niet aan alle geuite verlangens kon worden 
tegemoetgekomen. 

Omtrent de zienswijze, welke met betrekking tot de her-
ziening destijds bij de Adviescommissie voor het Auteursrecht, 
onder voorzitterschap van prof. Bodenhausen, bestond, kan het 
volgende worden medegedeeld. De Adviescommissie bracht 
haar eerste advies uit in de vorm van een voorstel tot wijzi-
ging van de Auteurswet 1912, vergezeld van een toelichting. 
Hierbij maakte de commissie gebruik van het voorontwerp 
voor de titel van het Auteursrecht in het nieuwe B.W. van 
prof. Meijers en van het verslag van de commissie-Alingh 
Prins. Na het totstandkomen van dit advies deed de adviescom-
missie nog voorstellen met betrekking tot een aantal afzonder-
lijke onderwerpen, waaronder die, geregeld in de artikelen 12, 
lid 2, 16, 17 en 18, alsmede in de straf- en opsporingsbepalin-
gen. Tekst en toelichting van het wetsontwerp, zoals het werd 
ingediend, zijn voor het overgrote deel aan deze adviezen ont-
leend; slechts hier en daar werden enige wijzigingen aange-
bracht. 

Gevraagd werd naar de beleidsbeslissingen, welke ten grond-
slag hebben gelegen aan de stelling dat bekrachtiging van de 
Universele Auteursrechtconventie geen verdere wijziging van de 
Auteurswet vereist. De ondergetekenden kunnen mededelen, 
dat het gevoerde beleid in beginsel geen ander is geweest dan 
dat, hetwelk wordt gevolgd met betrekking tot de Berner Con-
ventie. Daar waar een bepaling van de Berner Conventie een 
bepaald beschermingsniveau vereist, dient de Nederlandse wet 
- ten minste — gelijke bescherming te verlenen. Anders zouden 
in Nederland bij voorbeeld hier te lande gepubliceerde geschrif-
ten een geringere bescherming genieten dan werken, gepubli-
ceerd in een der andere Unielanden. Ditzelfde geldt ten op-
zichte van de Universele Auteursrechtconventie. Aangezien ech-
ter het beschermingsniveau van deze laatste lager ligt dan dat 
van de Berner Conventie, voldoet onze wet reeds in alle opzich-
ten aan de gestelde eisen. Wel brengt de bekrachtiging van de 
Universele Auteursrechtconventie mede dat de Nederlandse 
Auteurswet van toepassing wordt op bepaalde categorieën van 
werken van vreemde herkomst, welke voorheen hier te lande 
geen bescherming genoten. Het feit dat de in artikel 47 van de 
Auteurswet 1912 getrokken grenzen van de toepasselijkheid 
van de wet hierdoor worden verruimd, behoeft echter evenmin 
aanleiding te geven tot wetswijziging; degenen aan wie deze 
verruiming ten goede komt, leiden hun aanspraak op wettelijke 
bescherming rechtstreeks uit het verdrag af, evenals zulks bij de 

Berner Conventie het geval is. De dwanglicentie met betrekking 
tot het vertaalrecht vormt een bijzonder geval. Invoering daar-
van zou afzonderlijke wettelijke voorzieningen eisen. In de me-
morie van toelichting en van antwoord inzake het wetsontwerp 
tot goedkeuring van de Universele Auteursrechtconventie is 
reeds uitvoerig uiteengezet waarom de Regering onder de toen 
bestaande omstandigheden niet voornemens was van de moge-
lijkheid tot het invoeren van een dwanglicentie gebruik te ma-
ken. In verband daarmee is in de toelichting op het onder-
havige wetsontwerp gezegd dat de bekrachtiging van de Uni-
versele Auteursrechtconventie „niet noodzakelijkerwijze" be-
hoeft te leiden tot wijzigingen in de Auteurswet. Het huidige 
kabinet is niet van andere mening. 

Het „droit de suite" is in de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp 7877 niet besproken. Wel bevat de toelichting op 
het wetsontwerp tot goedkeuring van de Brusselse tekst van de 
Berner Conventie een korte passage, waaruit blijkt dat de 
Nederlandse Regering zich reeds in een vroeg stadium had 
uitgesproken tegen een bepaling dienaangaande in de Conven-
tie. Ook het verslag van de commissie-Alingh Prins heeft aan 
dit onderwerp enige beschouwingen gewijd; de conclusie luidde 
dat voor een regeling van het droit de suite in het Nederlandse 
recht voorshands geen aanleiding bestaat. Voorts heeft de Ad-
viescommissie voor het Auteursrecht bij schrijven van 15 juli 
1959 aan de toenmalige ambtsvoorganger van de eerste onder-
getekende doen weten dat de meerderheid van de commissie 
een wettelijke regeling op dit punt vooralsnog niet wenselijk 
achtte. Ook de ondergetekenden menen met betrekking tot het 
„droit de suite" in dit wetsontwerp geen voorstellen te moeten 
doen. Zij laten zich hierbij mede leiden door de gedachte dat 
voorshands niet valt in te zien, hoe door middel van wettelijke 
voorzieningen voor de in het oog springende praktische moei-
lijkheden - met name de relatief hoge perceptiekosten en de 
moeilijkheid om ontduiking tegen te gaan - een bevredigende 
oplossing zou kunnen worden gevonden. 

De onherroepelijke overdracht van auteursrecht werd door 
een aantal leden een weinig gelukkige figuur genoemd; gedacht 
werd met name aan een beginnend auteur wiens werken later 
wellicht grote vruchten zullen blijken af te werpen. De hier aan 
het woord zijnde leden deden de suggestie, de overdracht te 
binden aan een bepaalde tijdsduur. De ondergetekenden menen 
dit voorstel niet te moeten overnemen. Door een bepaalde tijds-
limiet met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht 
dwingend voor te schrijven, zou men in feite de maker van het 
werk in zijn exploitatiemogelijkheden beperken. Het is echter 
allerminst zeker dat de auteur - met name de beginnende 
auteur - daarmee gebaat zou zijn. De uitgever die besluit tot 
het publiceren van het werk van een schrijver wiens reputatie 
nog niet gevestigd is, neemt daarmee een risico; het ene boek 
zal door het publiek slecht ontvangen worden, zodat een deel 
van de oplage onverkoopbaar blijkt, terwijl het andere boek 
spoedig aan een herdruk toe is en gedurende een reeks van 
jaren zijn plaats op de markt weet te handhaven. Zou echter de 
duur van de overdracht van het auteursrecht beperkt worden, 
dan zou men daarmee de uitgever wel de kwade maar niet de 
goede kansen laten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de bereid-
heid tot het uitgeven van werken van jonge auteurs sterk af-
neemt. Daarmee zou de beoogde bescherming in haar tegen-
deel verkeren. Indien men al een legislatieve voorziening zou 
willen treffen, zouden in beginsel overigens andere stelsels 
denkbaar zijn om aan de auteur op dit punt een bijzondere be-
scherming te verlenen1). De ondergetekenden menen echter 

!) Twee recente auteurswetten, de Franse (11 maat 1957) en de Duitse 
(9 september 1965), geven hiervan een voorbeeld. Volgens de Franse wet 
(artikel 37) kan de auteur wijziging van de overeenkomst verkrijgen indien 
hij zijn exploitatierecht tegen een forfaitair bedrag heeft overgedragen en 
daarbij ten gevolge van bepaalde omstandigheden („lésion" of „prévision 
insuffisante des produits de 1'oeuvre") een nadeel van meer dan 7 / i 2 heeft 
ondergaan. De Duitse wet kent in beginsel geen overdraagbaarheid van het 
auteursrecht; zij kent wel de mogelijkheid tot het „Einraumen" van het 
„Nutzungsrecht" (exploitatierecht) en voorziet dan eveneens in een bij-
zondere regeling ten behoeve van de auteur voor het geval van grove 
wanverhouding tussen de beloning en de opbrengst uit de exploitatie van 
het werk. (cf. §§ 29-36 Urheberrechtsgesetz). 
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dat de noodzakelijkheid of wenselijkheid hiervan voorshands 
niet voldoende vaststaat. Te bedenken valt daarbij dat het - uit-
zonderingen voor bepaalde categorieën van boeken daargelaten 
- hier te lande gebruikelijk is dat de auteur weliswaar zijn rech-
ten aan de uitgever overdraagt, doch dat hij gehonoreerd wordt 
op basis van het aantal verkochte exemplaren (de zogenaamde 
royaltyregeling). Door de toepassing van dit stelsel worden de 
nadelen welke voor de auteur kunnen voortvloeien uit de on-
herroepelijke overdracht in elk geval sterk verkleind. 

In het voorlopig verslag werd voorts een tweetal vragen 
gesteld met betrekking tot het centraal antennesysteem 
(C.A.S.). 

Gevraagd werd in de eerste plaats of de beschikbaarstel-
ling van geselecteerde programma's via het C.A.S. zal vallen 
onder de uitzonderingen van het (nieuwe) laatste lid van ar-
tikel 12. De ondergetekenden merken hierover het volgende 
op. Het ontvangen van radio- en televisie-uitzendingen kan 
geschieden met behulp van verschillende soorten van anten-
nes. Naast de individuele dakantenne wordt tegenwoordig in 
flats en huizenblokken veelvuldig gebruik gemaakt van ge-
meenschappelijke antennes. De aanleg van dergelijke instal-
laties geschiedt enerzijds ter besparing van kosten, anderzijds 
om de goede kwaliteit van de ontvangst der programma's te 
verzekeren; ook vervullen deze installaties een belangrijke 
esthetische functie doordat ze de ontsierende „wouden" van 
individuele antennes overbodig maken. Het gemeenschappe-
lijk gebruik van antennes blijft echter niet beperkt tot één 
gebouw of woningblok; het kan - met behulp van een kabel-
net - ook op grotere schaal plaatsvinden b.v. ten behoeve 
van een gehele wijk of gemeente (zogenaamde „c.a.i.'s", cen-
trale antenne-inrichtingen; verwezen moge worden naar de 
uiteenzettingen, gegeven in verband met de behandeling van 
het wetsontwerp tot wijziging van de Telegraaf" en Telefoon-
wet 1904, met name Bijlage Handelingen II, 67/68, 8408, nr. 
10, blz. 2). Van deze scala van technische mogelijkheden op 
het gebied van de omroepontvangst maakt ook het C.A.S. 
deel uit. Voor zover het ontvangstgebied van de uitzendingen 
hierdoor niet wordt uitgebreid tot buiten hetgeen met indivi-
duele antennes kan worden ontvangen, vervullen deze instal-
laties een passieve functie. Selectie van programma's vindt 
hierbij niet plaats. Een nieuw publiek van kijkers wordt niet 
bereikt, anders dan b.v. met de zogenaamde radiodistributie, 
welke zich immers in het bijzonder richt tot die luisteraars, 
welke beschikken over een speciaal apparaat, bestemd voor 
de weergave van hetgeen per draad is doorgegeven. De hier-
boven geschetste functie van de bedoelde antenne-installatie 
houdt naar het oordeel van de ondergetekenden slechts ver-
band met de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen en 
is derhalve niet aan te merken als een openbaarmaking in 
de zin van de Auteurswet. Anders is het gesteld, voor zover 
door middel van het C.A.S. (of van een andere centrale an-
tenne-inrichting) doorgifte plaatsvindt van programma's die 
met behulp van individuele antennes niet zouden kunnen wor-
den ontvangen. Ten aanzien van degenen die aldus program-
ma's kunnen ontvangen waarvan zij zonder CA.S.-aanslui-
ting verstoken zouden blijven, heeft het C.A.S. de functie van 
een organisme dat een (afzonderlijke) openbaarmaking van 
die programma's verricht. Voor deze openbaarmaking zal de 
toestemming van de auteurs vereist zijn. 

Gevraagd werd voorts of de Regering overweegt het nieu-
we artikel 17bis (dwanglicentie) toe te passen ten behoeve 
van uitzendingen via het C.A.S. indien de auteurs hun mede-
werking zouden weigeren. De ondergetekenden zijn van oor-
deel dat, voor zover voor deze uitzendingen de afzonderlijke 
toestemming van de auteurs vereist is, de toepassing van arti-
kel 17bis in beginsel niet is uitgesloten. Voorshands zijn de 
ondergetekenden echter geen feiten bekend die het waar-
schijnlijk maken dat dit middel ten behoeve van het C.A.S. 
zal moeten worden toegepast. 

De ondergetekenden hebben er ten slotte met waardering 
kennis van genomen dat veel van de voorgestelde wijzigingen 
de instemming van de commissie kunnen wegdragen. 

De Adviescommissie voor het Auteursrecht is op een -
nog niet geheel volledig - ontwerp voor deze memorie ge-
hoord en heeft daarover aan de eerste ondergetekende advies 
uitgebracht. 

Artikelen 

Artikel 5. Het voorlopig verslag bevat de suggestie om lid 
3 van dit artikel te doen vervallen. Naar aanleiding daarvan 
moge in de eerste plaats worden opgemerkt dat artikel 2 lid 
3 van de Brusselse tekst van de Berner Conventie uitdrukke-
lijk bescherming verleent aan werken zoals encyclopedieën 
en bloemlezingen - hierna te noemen: verzamelwerken -
als zodanig, dus los van de bescherming, toekomende aan de 
daarin vervatte werken afzonderlijk. Artikel 5 van de Neder-
landse auteurswet verleent die bescherming eveneens, reeds 
sinds 1912. De aanvaarding van de Brusselse tekst brengt 
dus geenszins de noodzaak mede om in de Nederlandse wet 
op dit punt iets te veranderen, en in het wetsontwerp wordt 
dan ook geen verandering voorgesteld. Intussen noopt het 
aanvaarden van de Brusselse tekst niet tot meer dan tot hand-
having van artikel 5 lid 1. De leden 2 en 3 van dit artikel be-
vatten uitwerkingen van het principe van lid 1 en worden door 
de Berner Conventie niet voorgeschreven. In zoverre zou dus 
de schrapping van lid 3 wel in overweging kunnen worden ge-
nomen. De ondergetekenden zijn echter geen voorstanders 
van die schrapping. In de eerste plaats wordt in het voorlo-
pig verslag gesteld dat door het derde lid van artikel 5 een 
persoon beschermd wordt die zelf geen scheppende arbeid 
heeft verricht. De ondergetekenden menen deze opvatting 
omtrent de strekking van de bedoelde bepaling voor rekening 
van de opstellers van het voorlopig verslag te moeten laten. 
Overigens richt deze opmerking van het verslag zich niet al-
leen tegen lid 3, maar tegen het ganse artikel 5, en met name 
tegen het fundamentele lid 1 van dit artikel; dit lid 1 kan ech-
ter in geen geval worden gemist omdat een dergelijke be-
scherming ook in de Berner Conventie voorkomt. 

Het tweede bezwaar van de commissie tegen de bepaling 
bestaat daarin dat dit artikel onnodige hinder veroorzaakt 
voor uitgevers van encyclopedieën. De strekking van lid 3 
van artikel 5 is deze, dat behoudens afwijkende overeenkomst, 
de auteurs van een onderdeel van een verzamelwerk het recht 
behouden om later dat onderdeel afzonderlijk te publiceren, 
doch daarbij de bron moeten vermelden. De ondergetekenden 
menen dat deze bepaling een billijke, zij het niet bijzonder be-
langrijke regeling bevat. Wanneer de - overigens gemakke-
lijk na te komen - verplichting tot bronvermelding aan de 
uitgever van een encyclopedie hinder veroorzaakt, zal hij er 
goed aan doen hiertegen tijdig contractuele voorzieningen te 
treffen. Overigens menen de ondergetekenden dat deze be-
paling de uitgevers van encyclopedieën niet steeds tot nadeel, 
doch, afhankelijk van de omstandigheden, ook tot voordeel 
kan strekken. 

Artikel 10. In het voorlopig verslag wordt ervan uitge-
gaan dat met de bepalingen van de Auteurswet 1912 ons 
land deugdelijk is gekweten van eventuele internationale ver-
plichtingen tot het wettelijk beschermen van rechten op 
voortbrengselen van industriële vormgeving. De ondergete-
kenden kunnen dit slechts beamen voorzover het betreft 
verplichtingen voortvloeiende uit de Brusselse tekst van de 
Berner Conventie, waarin gesproken wordt van „oeuvres 
des arts appliqués". Zij willen er echter op wijzen dat artikel 
Squinquies van het te Lissabon op 31 oktober 1958 herziene 
Unieverdrag van Parijs luidt: „Tekeningen en modellen van 
nijverheid zullen in alle landen der Unie beschermd worden". 
Nederland heeft laatstgenoemd verdrag ondertekend doch 
toetreding heeft nog niet plaats gevonden. Voorts is op 25 
oktober 1966 te Brussel ondertekend het Benelux-verdrag. 
inzake Tekeningen en Modellen; de indiening van een vvets-
ontwerp tot goedkeuring wordt thans voorbereid. Laatstge-
noemd verdrag geeft, zoals bekend, in de vorm van een een-
vormige wet een zelfstandige regeling voor de bescherming 
van tekeningen en modellen. In verband daarmee achten de 
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ondergetekenden het niet gewenst voortbrengselen van in-
dustriële vormgeving met name in artikel 10 te noemen. De 
bescherming, waarvan thans betwijfeld wordt of deze op 
auteursrechtelijke grondslag kan worden verleend, zal door 
de totstandkoming van de eenvormige wet in elk geval een 
hechte basis vinden. Het verdient echter, naar de mening van 
de ondergetekenden, geen aanbeveling om in de Auteurswet 
het begrip „werken van toegepaste kunst" te verruimen tot 
„voortbrengselen van industriële vormgeving". Deze voort-
brengselen, voor zover geen werken van toegepaste 
kunst zijnde, zouden daardoor een bescherming deelachtig 
worden, die verder gaat dan gewenst is. Men leide uit het 
voorgaande echter niet af dat het de bedoeling van de wet-
gever is — of zelfs maar zijn kan - een remmende invloed uit 
te oefenen op de zich in de rechtspraak ontwikkelende be-
scherming van voortbrengselen van industriële vormgeving 
die een zodanig eigen of persoonlijk karakter bezitten dat 
zij als werken van toegepaste kunst moeten worden be-
scliouwd. In het voorlopig verslag wordt aangenomen, dat 
het in het tweede lid van artikel 10 in te voegen woord „ver-
filming" niet wordt gebruikt in enge zin (vastleggen op een 
filmstrook), doch in ruime zin (alle handelingen om te komen 
van een bestaand werk of scenario tot de vastlegging). De 
ondergetekenden menen dat aan dit woord een andere be-
tekenis moet worden gehecht. Uit het slot van het tweede lid 
blijkt dat bij verfilmingen moet worden gedacht aan „wer-
ken"; het gaat hier dus niet om de handelingen welke tot het 
tot stand komen van een werk hebben geleid, doch om het 
eindresultaat, het op een filmstrook vastgelegde werk. 

Vervolgens wijdt het voorlopig verslag aandacht aan de 
vraag of de redacties van de artikelen 10 en 13 nog wel ge-
heel op elkaar aansluiten. Hoewel de door de commissie ge-
signaleerde discrepantie reeds in de thans geldende wet 
bestaat en de ondergetekenden niet is gebleken dat dit ooit 
tot moeilijkheden aanleiding heeft gegeven, zien zij geen be-
zwaar om aan de wens van de commissie tegemoet te komen. 
Daartoe wordt bij nota van wijzigingen een nieuwe redactie 
voor artikel 10 lid 2 voorgesteld. 

Artikel 12. In het voorlopig verslag wordt de vraag op-
geworpen of het niet uit de herziening van de Berner Con-
ventie voortvloeiende wijzigingsvoorstel met betrekking tot 
artikel 12 wel in het wetsontwerp past, nu daardoor de 
auteur een verdergaande bescherming wordt geboden, ter-
wijl de wijzigingen welke het gevolg zijn van de Brusselse her-
ziening vooral gericht zijn op door de maatschappelijke 
ontwikkeling geboden inperkingen van het auteursrecht. De 
ondergetekenden kunnen zich niet aansluiten bij de opvat-
ting dat de onderhavige herziening van de Auteurswet in 
hoofdzaak gericht zou moeten zijn op beperking van de rech-
ten van de auteurs. Zoals in de memorie van toelichting reeds 
werd vermeld, sterkt het wetsontwerp niet alleen tot aanpas-
sing aan de Brusselse herziening van de Berner Conventie 
(die overigens naast beperkingen van het auteursrecht ook 
verruimingen heeft gebracht, b.v. ten aanzien van de be-
scherming van fotografische en kinematografische werken 
en van het droit moral) maar worden tevens wijzigingen voor-
gesteld, welke het resultaat zijn van het in de algemene be-
schouwingen van de toelichting geschetste overleg. 

De commissie-Alingh Prins heeft, zoals door een aantal lc-
den van de commissie werd opgemerkt, ten aanzien van het 
tweede lid van artikel 12 geen voorstellen gedaan. De wijzi-
ging vindt haar oorsprong in een initiatief van de Adviescom-
missie voor het Auteursrecht, wier voorstel nagenoeg 
woordelijk in het wetsontwerp is overgenomen. 

De in het voorlopig verslag aan het woord zijnde leden 
konden de voorbeelden welke in de memorie van toeliciv 
ting worden gegeven, wel aanvaarden als argumenten voor 
de beperking van het begrip „besloten kring", doch zij vroe-
gen zich niettemin af of de beperking niet verder gaat dan 
noodzakelijk is, met name voor wat betreft amateuristische 
culturele activiteiten. Hierbij werd aangenomen dat het begrip 

„familie-, vrienden- of kennissenkring" voornamelijk ziet op 
de huiselijke kring. 

Uitgaande van dit laatste willen de ondergetekenden het 
volgende opmerken. 

Erkend moet worden dat het begrip „huiselijke kring" voor 
de toepassing van het tweede lid van artikel 12 in de praktijk 
vermoedelijk een belangrijke plaats zal innemen. Er zijn ech-
ter ook gevallen denkbaar waarin voordrachten enz. buiten 
de huiselijke kring niet als openbaar behoeven te worden aan-
gemerkt, b.v. wanneer zij plaatsvinden in een gehuurde loca-
liteit tijdens een familiereunie of een bijeenkomst van vrien-
den of kennissen. In het algemeen kan worden gezegd dat 
als criterium niet zozeer geldt de plaats waar de voordrach-
ten enz. worden gehouden, als wel de band die de toehoor-
ders bindt. Uit het voorgaande volgt dat amateuristische cul-
turele activiteiten, ook wanneer ze buitenshuis worden be-
dreven, niet altijd als openbaar in de zin van artikel 12 lid 2 
zullen moeten worden beschouwd. 

Voor de toepassing van het tweede lid van artikel 12 is 
voorts van belang de vraag, of een „betaling in welke vorm 
ook" heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit criterium 
zij nog op het volgende gewezen. Zoals in de memorie van 
toelichting reeds werd opgemerkt, kan betaling ook plaats-
vinden in de vorm van contributie. Hierbij valt te bedenken 
dat volgens de tekst van het ontwerp de betaling moet ge-
schieden „voor de toegang tot de voordracht (enz.)". De con-
tributie zal dus, om als betaling te worden aangemerkt, ver-
band moeten houden met het recht om voordrachten enz. 
bij te wonen. Dit zal b.v. niet het geval zijn wanneer de acti-
viteiten van een vereniging niet op het houden van culturele 
of ontspanningsbijeenkomsten gericht zijn, zodat het orga-
niseren van een voordracht of uitvoering een volledig acci-
denteel karakter heeft. Om dezelfde reden zal ook school- of 
collegegeld niet kunnen worden aangemerkt als betaling voor 
hetgeen van tijd tot tijd ten behoeve van het onderricht 
pleegt te worden voorgedragen. Uit het voorgaande zal reeds 
duidelijk zijn dat de ondergetekenden niet van oordeel zijn 
dat het tweede lid van artikel 12 verder gaat dan noodzake-
lijk is. In het voorlopig verslag werd nog verzocht om een 
zo volledig mogelijke opsomming van veel voorkomende ac-
tiviteiten die onder de bestaande wet niet, maar onder het 
nieuwe artikel 12 wel worden beschouwd als openbaarma-
king van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. 
De ondergetekenden menen aan dit verzoek slechts ten dele 
te moeten voldoen. In de memorie van toelichting is reeds 
uiteengezet dat omtrent de uitleg van het huidige artikel 12 
lid 2 verschil van opvatting bestaat. Reeds daarom is het 
niet wel mogelijk bij deze memorie te vermelden in welke ge-
vallen onder het huidige recht niet sprake is van een open-
baarmaking. Voorts zou een opsomming die zo volledig mo-
gelijk pretendeert te zijn op de interpretatie van de voorge-
stelde tekst in de toekomst een remmende werking kunnen 
hebben. De ondergetekenden willen daarom volstaan met 
het geven van enige voorbeelden van gevallen waarin naar 
hun opvatting volgens de nieuwe tekst van artikel 12 lid 2 
een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling als openbaar 
zal moeten worden aangemerkt. Als gevallen waarin men 
niet kan spreken van een familie-, vrienden- of kennissen-
kring zijn te noemen: manifestaties in verenigingsverband, 
wanneer de onderlinge band niet zodanig is, dat de leden el-
kander als vrienden of kennissen plegen te beschouwen (waar-
bij het aantal der leden een belangrijke rol kan spelen); feest-
avonden voor het personeel van een bedrijf. Uitvoeringen vooi;] 
een vereniging, waarbij introductie is toegestaan, zullen even-
eens als openbaar moeten worden aangemerkt. Als voor-
beelden van voordrachten enz. die openbaar zijn omdat toe-
gang tegen betaling wordt verleend, kunnen worden ge-
noemd: het gebruik van grammofoonplaten tijdens een bal 
van een wandelsportvereniging; een declamatieavond voor 
een cultureel genootschap. 

In het voorlopig verslag wordt opgemerkt dat het woord 
„gelijktijdig" (in het voorgestelde laatste lid van artikel 12) 
in artikel 11 bis lid 1 onder 2° van de Berner Conventie 
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niet voorkomt. Inderdaad behoeft naar het oordeel van de 
ondergetekenden uit de Berner Conventie niet te worden af-
geleid dat een organisme, dat zich van meer dan één golf-
lengte pleegt te bedienen, het recht tot het uitzenden van 
een bepaald werk op de verschillende golflengten slechts ge-
lijktijdig zou mogen uitoefenen. Uiteraard zal de auteur van 
wie het recht verkregen werd, aan zijn toestemming steeds 
de voorwaarde kunnen verbinden dat uitzending slechts 
op één golflengte mag geschieden, of dat uitzending op ver-
schillende golflengten slechts simultaan mag geschieden. Het 
komt de ondergetekenden echter voor dat het aanbrengen 
van dergelijke restricties aan de contracterende partijen kan 
worden overgelaten en dat het - anders dan in de huidige 
tekst van het wetsontwerp is geschied - niet noodzakelijk is 
hier meer te regelen dan uit de Conventie voortvloeit. Voor-
gesteld wordt daarom, het woord „gelijktijdige" in artikel 12 
lid 3 te schrappen. 

De ondergetekenden zijn van oordeel dat het niet wense-
lijk is in dit ontwerp een regeling op te nemen omtrent 
het zogenaamde uitleenrecht. Hun bezwaren zijn meer van 
praktische dan van principiële aard. De vele discussies rond 
het uitleenrecht hebben tot nu toe niet geleid tot een alge-
meen aanvaarde opvatting omtrent een regeling die ener-
zijds niet al te grote financiële en administratieve lasten 
legt op de bibliotheken en anderzijds uit een oogpunt van 
verdeling van de geïnde gelden aan de auteurs bevrediging 
schenkt. 

Artikel 16. De ondergetekenden namen met waardering 
kennis van het oordeel dat de commissie uitsprak over de 
toelichting op het nieuwe systeem van het „droit d'emprunt". 
Wat betreft de ervaringen welke men in Italië heeft opge-
daan met de regeling van een „billijke vergoeding" kunnen 
de ondergetekenden het volgende mededelen. Artikel 70 j a n 
de Italiaanse Auteurswet staat het overnemen van werken 
in bloemlezingen voor het onderwijs tegen billijke vergoe-
ding in beginsel toe, doch laat de nadere uitwerking van de 
hierbij in acht te nemen maatstaven over aan een uitvoerings-
regeling; deze laatste geeft aan, in welke omvang de ver-
schillende soorten van werken (proza, poëzie, muziek, films) 
mogen worden overgenomen, doch verwijst voor wat betreft 
de honorering op haar beurt naar normen, vast te stellen bij 
ministerieel decreet. In het thans van kracht zijnde decreet 
wordt de vergoeding welke aan de auteur toekomt afhanke-
lijk gesteld van de lengte van de overgenomen passage; de 
oplage waarin de bloemlezing verschijnt, speelt daarentegen 
voor het uit te keren bedrag geen rol. Te dezer zake inge-
wonnen inlichtingen gaven de indruk dat aan de zijde van 
de auteurs weliswaar in belangrijke mate onvervulde wensen 
bestaan, doch dat deze niet betrekking hebben op het wette-
lijk stelsel als zodanig, als wel op de hoogte van de vergoeding 
en op de maatstaven naar welke de vaststelling van het 
bedrag volgens bovenvermeld decreet dient te geschieden. 

De ondergetekenden kunnen zich niet verenigen met de 
kritiek van die leden, die meenden, dat de vaststelling van het 
auteurshonorarium het best kan worden overgelaten aan de 
onderhandelingen tussen auteur en uitgever. Weliswaar valt het 
uiteraard toe te juichen wanneer partijen er in slagen door 
middel van een contractuele regeling tot een akkoord te komen, 
doch de wetgever dient er naar hun oordeel rekening mee te 
houden, dat de noodzaak tot het treffen van dergelijke rege-
lingen niet zelden een ernstige belemmering zou kunnen vormen 
voor het samenstellen van bloemlezingen en andere werken ten 
dienste van onderwijs of wetenschap. Dat de in de memorie 
van toelichting voorgestelde regeling moeilijk toepasbaar zou 
zijn, kunnen de ondergetekenden, gelet op de betrekkelijk een-
voudige berekeningen welke hiervoor nodig zijn, evenmin be-
amen. Ook de hoogte van het voorgestelde percentage van de 
royalty komt de ondergetekenden voorshands geenszins onjuist 
voor. Mocht overigens in de toekomst blijken, dat een wijziging 
gewenst is, dan zal, dank zij het feit, dat het percentage niet 
in de wet zelf doch in een algemene maatregel van bestuur zal 
worden vastgelegd, aanpassing op korte termijn kunnen plaats-

vinden, zodat voor een verstarring van het tarief geen vrees be-
hoeft te bestaan. 

Op een punt menen de ondergetekenden niettemin een cor-
rectie te moeten aanbrengen. In de memorie van toelichting is 
gezegd, dat de vergoeding aan de auteur zal worden berekend 
over het totaal aantal exemplaren van de gehele oplaag en niet 
over het per jaar verkochte aantal exemplaren. Van uitgevers-
zijde is er echter op gewezen, dat het juist bij schoolboeken 
(waaronder bloemlezingen) gebruikelijk is van de eerste oplage 
een zeer groot aantal exemplaren ter introductie en voor recen-
sie om niet in onderwijskringen te verspreiden. In het stelsel 
van een royaltyregeling lijkt het niet billijk, voor te schrijven, 
dat ook voor deze exemplaren aan de auteur vergoeding moet 
worden betaald. De gedachten van de ondergetekenden gaan 
daarom uit naar een regeling welke is gebaseerd op het ver-
kochte aantal exemplaren, en niet op de totale oplage. 

Met betrekking tot het laatste lid van artikel 16 werd de 
vraag gesteld of de mogelijkheid van een mededeling in een 
radio-uitzending niet met zoveel woorden moet worden opge-
nomen. Deze suggestie overwegende zijn de ondergetekenden 
tot de conclusie gekomen, dat het wenselijk is het derde lid van 
artikel 16 geheel te wijzigen. 

De zakelijke inhoud van een mondelinge voordracht waarvan 
hier sprake is, kan niet object van auteursrecht zijn. Het is 
daarom overbodig te bepalen, dat de zakelijke inhoud op een 
bepaalde wijze mag worden medegedeeld; een dergelijk voor-
schrift werkt eerder verwarrend dan verhelderend. Wel is het 
van belang dat de wet toelaat, dat in een verslag van een niet 
in druk verschenen openbare voordracht bepaalde passages let-
terlijk worden geciteerd. In deze zin wordt artikel 16, lid 3, in 
de praktijk wel opgevat, als geeft de bewoording daar geen 
sterke grondslag voor. Voorgesteld wordt daarom de bepaling 
zo te formuleren, dat het citaatrecht voor dit geval duidelijk tot 
uitdrukking wordt gebracht. De tekst laat ook aanhalingen in 
een mondeling verslag (b.v. een radio-uitzending) toe. 

Artikel 17. In het voorlopig verslag wordt het opmerkelijk 
geacht, dat blijkens de memorie van toelichting bij het ontwer-
pen van de nieuwe tekst van artikel 17 gebruik is gemaakt van 
een advies, dat was uitgebracht door de commissie, samenge-
steld door het Nederlands Gennootschap voor Documentrepro-
ductie, doch dat niettemin in een rekest dd. 2 april 1965, op-
gesteld door organisaties uit dezelfde sfeer als de genoemde 
commissie, een aantal bezwaren tegen de voorgestelde regeling 
wordt aangevoerd. Inderdaad wordt in het bedoelde rekest stil-
zwijgend aan deze wijziging van standpunt voorbijgegaan. Het 
Nederlands Genootschap voor Documentreproductie heeft ech-
ter bij een nader schrijven van 15 november 1965 betoogd, dat 
sedert het tijdstip waarop het bovengenoemd advies was tot 
stand gekomen - het advies werd in oktober 1957 aan de Ad-
viescommissie voor het Auteursrecht toegezonden - met betrek-
king tot de mechanische reproduktie ingrijpende veranderingen 
op maatschappelijk en technisch gebied hebben plaatsgevonden, 
waardoor het advies niet meer met de ontstane situatie in over-
eenstemming was. Voorts zij opgemerkt, dat de commissie 
die in 1957 namens het Nederlands Genootschap voor Docu-
mentreproductie advies uitbracht anders, en met name breder, 
was samengesteld dan de groep, die het rekest van 1965 heeft 
opgesteld. 

Niet te ontkennen valt, dat de technische ontwikkeling op het 
gebied van de mechanische reproduktie een ontwikkeling heeft 
doorgemaakt, die als stormachtig kan worden gekwalificeerd. 
De betekenis van de nieuwe reproduktiemethoden voor de 
maatschappij, met name voor wetenschap en bedrijfsleven, is 
daarmee in gelijke mate toegenomen. Ook de auteursrechtelijke 
vraagstukken die zich hierbij voordoen, hebben gedurende de 
laatste jaren in Nederland en elders voortdurend de aandacht 
gehad. Zo is sedert de indiening van het wetsontwerp in de 
Berner Conventie (versie van Stockholm) een bepaling opge-
nomen omtrent het reproduktierecht van de auteur en de uit-
zonderingen die daarop gemaakt kunnen worden (artikel 9). 

In Duitsland is een nieuwe auteurswet in werking getreden, 
welke een uitvoerige regeling bevat omtrent reproduktie voor 
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eigen gebruik (Urheberrechtsgesetz, §§ 53 en 54). In Neder-
land zijn over dit onderwerp van verschillende zijden belang-
wekkende beschouwingen geleverd. De ondergetekenden wiuen 
hier slechts noemen het rapport dat enige tijd geleden is uit-
gebracht door de Studiecommissie Fotomechanische Reproduc-
tie, een commissie waarin personen uit de uitgeverswereld, het 
bibliotheekwezen en het Bureau voor Muziek-Auteursrecht 
Buma zitting hadden. De ondergetekenden hebben het daarom 
noodzakelijk geacht het vraagstuk van de mechanische repro-
duktie opnieuw in overweging te nemen. Zij zijn daarbij tot de 
conclusie gekomen dat het wenselijk is het voorgestelde artikel 
17 ingrijpend te wijzigen. Bij nota van wijzigingen worden ter 
vervanging van artikel 17 twee artikelen voorgesteld (artikelen 
16ter en 17). Het doel van deze regeling is hetzelfde als dat 
van artikel 17 van het wetsontwerp in zijn oorspronkelijke 
vorm: enerzijds het beantwoorden aan de eisen der praktijk, 
anderzijds het waken tegen uitholling van het auteursrecht. Ten 
einde hierbij het juiste evenwicht te vinden, menen de onder-
getekenden echter van enigszins andere beginselen te moeten 
uitgaan dan bij het opstellen van het ontwerp is geschied. 

In het nieuwe ontwerp kunnen, al naar de bestemming die 
aan de verveelvoudiging wordt gegeven, drie categorieën wor-
den onderscheiden. In de eerste plaats is te noemen de verveel-
voudiging die (hoogstens in enkele exemplaren) wordt vervaar-
digd uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik. Voor 
verveelvoudiging tot dit doel behoeft geen vergoeding te wor-
den betaald, evenmin als dit onder de huidige wet het geval is. 
In de tweede plaats noemt het ontwerp (in het voorlaatste lid 
van artikel I6ter) afzonderlijk de verveelvoudiging welke ver-
band houdt met de uitoefening van de openbare dienst alsmede 
met de taakvervulling van in het algemeen belang werkzame 
instellingen. In beginsel gelden hiervoor dezelfde regelen als 
voor de eerste categorie, maar bij algemene maatregel van 
bestuur zullen hierop een of meer uitzonderingen kunnen wor-
den gemaakt. In de derde plaats wordt in artikel 17 (nieuw) 
een regeling gegeven voor de verveelvoudiging welke ten be-
hoeve van een onderneming wordt vervaardigd. Voor zover 
deze verveelvoudiging niet kan worden beschouwd als een toe-
passing van artikel I6ter — hetgeen in hoofdzaak het geval zal 
zijn wanneer in meer dan enkele exemplaren wordt verveel-
voudigd - zal hier steeds een vergoeding moeten worden be-
taald. 

De ondergetekenden zijn zich er van bewust, dat met deze 
regeling de rechtsontwikkeling niet als atgesioten kan woiüen 
beschouwd. Enerzijds is het einde van de ontwikkelingen op het 
gebied van de reproduktietechniek en de toepassing daarvan nog 
niet in zicht, anderzijds zal moeten worden afgewacht in hoe-
verre in de toekomst langs de weg van contractuele regelingen 
een oplossing kan worden gevonden die aan de eisen van de 
praktijk tegemoet komt. Op dit laatste punt zal hierna nog wor-
den teruggekomen. 

In het onderstaande zullen de voorgestelde artikelen 16ter en 
17 nader worden toegelicht, waarbij tevens zal worden ingegaan 
op de beschouwingen die in het voorlopig verslag aan artikel 17 
zijn gewijd. Het eerste lid van artikel 16ter is gelijk aan de eer-
ste volzin van artikel 17 van het oorspronkelijk ontwerp. Het 
rekest waarvan de inhoud in het voorlopig verslag is weer-
gegeven (hierna aan te duiden als het rekest 1965) verwerpt de 
eis van een te voren gespecificeerde opdracht. Verwezen wordt 
daarbij naar de memorie van toelichting op blz. 6, rechtsboven. 
Aldaar wordt gesteld, dat de opdracht niet algemeen mag luiden 
doch geconcretiseerd moet zijn, hetgeen - aldus de toelichting -
blijkt uit de tekst van het ontworpen artikel, met name uit de 
woorden „tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van 
zich zelf opdracht geeft". De ondergetekenden menen dat een 
verduidelijking hier op haar plaats is. De zinsnede „uitsluitend 
ten behoeve van zich zelf" moet in verband worden gebracht 
met de woorden „uitsluitend . . . . tot eigen oefening, studie of 
gebruik". Wie zelf alleen voor bepaalde doelen verveelvoudigin-
gen mag vervaardigen, zal bij het geven van opdrachten aan der-
den die zelfde restricties in acht moeten nemen. Veelal zal dit 
betekenen, dat de opdrachtgever zelf aanwijst welke passages 
verveelvoudigd dienen te worden. Het is echter ook denkbaar, 

dat aan de uitvoerder van de opdracht een zekere keus wordt ge-
laten, b.v. wanneer enerzijds het object van studie door de op-
drachtgever duidelijk is omlijnd en anderzijds bij de reproducent 
zekere kennis op het betrokken vakgebied aanwezig is. 

De ondergetekenden menen dan ook, dat de memorie van toe-
lichting te stringent is geformuleerd, voor zover daarin wordt 
gezegd, dat „in elk afzonderlijk geval een opdracht tot een be-
paalde verveelvoudiging te voren moet zijn verstrekt". 

Voor de tekst van artikel \6ter heeft dit geen consequenties; 
de hier gegeven interpretatie is - naar de ondergetekenden hopen 
te hebben duidelijk gemaakt - met de voorgestelde formulering 
geheel in overeenstemming. 

Het eerste gedeelte van het tweede lid van artikel \6ter komt 
eveneens reeds in het oorspronkelijk ontwerp voor; in het tweede 
gedeelte (beginnende bij het woord behalve) worden twee uit-
zonderingen op de voorgaande regel gemaakt: 

Het in dit lid onder a voorgestelde houdt verband met het in 
het rekest 1965 geuite bezwaar dat brochures, rapporten, brieven 
e.d. niet in hun geheel mogen worden gekopieerd. De beperking 
dat van geschriften in het algemeen slechts een gedeelte mag 
worden verveelvoudigd, heeft — zoals uit de memorie van toe-
lichting blijkt - ten doel de auteur en de uitgever niet in hun 
exploitatierecht te benadelen. Gelet op deze ratio menen de 
ondergetekenden een uitzondering te kunnen toelaten voor die 
geschriften welke niet het object van exploitatie vormen; in het 
algemeen zullen dat kleine en weinig kostbare geschriften zijn, 
zoals brochures, circulaires en (soms) rapporten. Met de woor-
den „tegen betaling, in welke vorm ook" wordt o.m. aan-
gegeven, dat jaarboeken en andere geschriften, die aan betalen-
de leden van een vereniging kosteloos ter beschikking worden 
gesteld, niet onder de uitzondering vallen. 

Hetgeen in artikel \6ter, tweede lid onder b wordt voor-
gesteld wijkt in twee opzichten af van het oorspronkelijke ont-
werp. 

In de eerste plaats komt in de nieuwe tekst niet meer voor de 
bepaling dat in verzamelwerken (tijdschriften) een voorbehoud 
kan worden gemaakt ten aanzien van het kopiëren van gehele 
artikelen. De ondergetekenden zijn van oordeel, dat tegen het 
stelsel van het oorspronkelijk ontwerp gegronde bezwaren zijn 
aan te voeren. Met name zal de vrij geringe opbrengst — het 
gaat hier om verveelvoudiging in ten hoogste enkele exem-
plaren — moeilijk kunnen opwegen tegen de vertraging en 
de administratieve beslommeringen die ontstaan doordat de 
gebruiker met de uitgever in correspondentie moet treden. 

In de tweede plaats zijn de woorden „afzonderlijke werken 
als bedoeld in artikel 5" vervangen door de (reeds in artikel 
15 gebruikte) formule „in een nieuwsblad of tijdschrift ver-
schenen artikelen, berichten of andere stukken". Van verschil-
lende zijden is erop gewezen, dat de verwijzing naar artikel 3 
tot gevolg zou hebben, dat behalve tijdschriftartikelen ook 
meer omvangrijke geschriften (opstellen, monografieën) die in 
één boekwerk verenigd zijn, in hun geheel zouden mogen 
worden verveelvoudigd zonder dat hiervoor een goede reden 
is aan te wijzen. De ondergetekenden achten dit bezwaar ge-
grond. Het derde lid van artikel \6ter komt reeds in de huidige 
wet (en ook in het oorspronkelijke ontwerp) voor. 

Het vierde lid komt overeen met het derde lid van het oor-
spronkelijk ontwerp. Het voorlopig verslag bevat daarover, aan 
het slot van de beschouwingen over artikel 17, een passage. 
Met name wordt een hand over hand toenemende uitholling 
van het auteursrecht door het gebruik van eigen band- en 
opname-apparaten gesignaleerd. Gevraagd wordt of het niet 
gewenst is opnamen door middel van dergelijke apparaten 
geheel uit te zonderen van de regeling van het onderhavige 
artikel, dan wel of de Regering andere middelen ziet ter 
beteugeling van deze uitholling. De eerste vraag menen de 
ondergetekenden ontkennend te moeten beantwoorden. Tech-
nische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe ge-
leid, dat de aanschaf van een geluidsopname-apparaat binnen 
het bereik van een brede kring van particulieren is gekomen. 
De ondergetekenden zien in beginsel geen reden voor een 
negatieve waardering van dit feit. Voor velen zou echter het 
bezit van een opname-apparaat alle aantrekkelijkheid ver-
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liezen, indien daarmee niet voor eigen gebruik werken uit het 
hedendaagse artistieke repertoire zouden mogen worden ge-
reproduceerd. Het verbieden van dergelijke opnamen komt de 
ondergetekenden daarom te drastisch voor. Bovendien zou -
zoals de in Duitsland opgedane ervaring heeft geleerd - de 
effectieve controle op het naleven van een dergelijk verbod 
op grote praktische bezwaren stuiten. Bewijs van inbreuk valt 
slechts zelden te leveren, en dan nog slechts door middel van 
naspeuringen omtrent feiten die zich doorgaans afspelen bin-
nen de huiselijke kring, hetgeen naar de overtuiging van de 
ondergetekenden geen aanmoediging verdient. 

Het vijfde lid van artikel I6ter komt, behoudens een kleine 
redactionele wijziging en een hierna te bespreken uitzondering, 
overeen met het laatste lid van het oorspronkelijk ontwerp 
van artikel 17. In het rekest 1965 wordt het absolute verbod 
om mechanische reprodukties aan derden door te geven in 
strijd geacht met de eisen van het maatschappelijk verkeer. 
De ondergetekenden achten handhaving van het verbod niette-
min noodzakelijk. Het toelaten van vrije circulatie van kopieën 
zou het karakter van artikel 16ter — een uitzonderingsbepaling 
die slechts geldt voor eigen oefening, studie of gebruik — 
volkomen wijzigen. Een uitzondering hierop kan in bepaalde 
gevallen slechts worden toegelaten krachtens het voorlaatste lid 
van artikel 16/cr. 

Het slot van het vijfde lid bevat een uitzondering voor zover 
het betreft verveelvoudigingen die in verband met procedures 
worden afgegeven. Een dergelijke uitzondering achten de onder-
getekenden gewenst, o.m. met het oog op de behandeling van 
octrooiaanvragen. Het vereiste, dat de toestemming van de 
auteur tot afgifte moet worden verkregen, kan hier tot ernstige 
moeilijkheden aanleiding geven, met name omdat de be-
langhebbenden in een procedure veelal aan dwingende ter-
mijnen zijn gebonden. 

In het zesde lid wordt het mogelijk gemaakt, dat met be-
trekking tot geschriften bij algemene maatregel van bestuur 
wordt afgeweken van de voorgaande leden, voor zover daaraan 
behoefte bestaat in verband met de uitoefening van de open-
bare dienst en de vervulling van taken waarmee in het alge-
meen belang werkzame instellingen zijn belast. Te denken valt 
hier b.v. aan wetenschappelijke instellingen en bibliotheken. 
In het voorlopig verslag is (in de voorlaatste alinea met be-
trekking tot artikel 17) de mogelijkheid van een dergelijke 
uitzonderingsbepaling, zij het vragenderwijs, reeds ter sprake 
gebracht. De hiervoor genoemde instellingen zullen, om hun 
taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen, soms behoefte 
hebben aan bepaalde voorrechten welke aan individuele ge-
bruikers niet zijn toegestaan. 

B.v.: het vervaardigen en uitlenen van een kopie van een 
geheel werk, dat niet meer in de handel verkrijgbaar is; het 
vervaardigen van microkopieën ter besparing van plaatsruimte 
of om eigen werken voor beschadiging of tenietgaan te be-
hoeden; het uitwisselen van documentatie op bepaalde ge-
bieden. Een meer nauwkeurig onderzoek naar de behoeften 
die op dit punt bestaan, alsmede naar de nadere omschrijving 
van de instellingen en diensten die voor toepassing van uit-
zonderingsbepalingen in aanmerking komen, zal echter nodig 
zijn alvorens tot het bevorderen van de totstandkoming van 
een algemene maatregel van bestuur kan worden overgegaan. 
De ondergetekenden zijn voornemens zich hierbij te laten 
leiden door het beginsel, dat geen uitzonderingen dienen te 
worden toegelaten in die gevallen waarin de toestemming van 
de rechthebbende op het auteursrecht zonder ernstige moei!ijk-
heden kan worden verkregen. Opgemerkt zij nog, dat de alge-
mene maatregel van bestuur niet betrekking behoeft te hebben 
op het vervaardigen van enkele kopieën door bibliotheken in 
opdracht van derden die daaraan voor eigen oefening, studie 
of gebruik behoefte hebben; het recht tot het maken van 
dergelijke verveelvoudigingen volgt reeds uit het eerste lid 
van artikel 16ter. 

Het laatste lid van artikel \6ter komt, met een klein 
redactioneel verschil, reeds voor in de huidige wet en in het 
oorspronkelijk ontwerp. 

Artikel 17 (nieuw) geeft, zoals reeds is opgemerkt, een bij-
zondere regeling voor het verveelvoudigen ten behoeve van 
ondernemingen, voor zover dit niet door artikel \6ter is toe-
gelaten. In de praktijk blijkt, dat in de ondernemingen veel-
vuldig behoefte bestaat aan het maken van kopieën, in hoofd-
zaak van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, in meer 
dan enkele exemplaren. De ondergetekenden hebben de stellige 
indruk, dat de Auteurswet hierbij regelmatig wordt overtreden. 

Het kopiëren van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften 
en het in ruime mate verspreiden van exemplaren daarvan 
binnen een onderneming is tot een ingeburgerde praktijk ge-
worden. De ondergetekenden zijn van oordeel, dat dit op 
zich zelf niet dient te worden belemmerd. Wel achten zij het 
een misstand, dat de auteurs, respectievelijk hun rechtver-
krijgenden, hiervoor doorgaans geen beloning ontvangen. In 
het rekest 1965 wordt aangevoerd, dat bij de auteurs van 
wetenschappelijke geschriften geen behoefte zou bestaan aan 
het claimen van auteursrechten, hetgeen zou blijken uit het 
uitblijven van gerechtelijke acties en dat de gerechtigden tot 
het auteursrecht op tijdschriftartikelen van reproductie geen 
schade kunnen ondervinden, aangezien tijdschriften niet plegen 
te worden herdrukt. De ondergetekenden zijn door deze argu-
mentatie niet overtuigd. Dat schrijvers van wetenschappelijke 
geschriften zelden het oogmerk hebben aan hun arbeid te 
verdienen, is een te subjectief gegeven om relevant te kunnen 
worden geacht. Bovendien, ook al zou een geldelijke beloning 
in het algemeen niet het primaire oogmerk van deze auteur 
zijn, zo laat die beloning toch de meesten hunner geenszins 
onverschillig. Het uitblijven van gerechtelijke acties kan voorts 
niet tot de conclusie leiden, dat aan het auteursrecht op dit 
gebied geen belang wordt gehecht. De rechthebbenden op het 
auteursrecht zullen immers slechts zelden de beschikking 
hebben over het bewijs, dat hun auteursrecht is geschonden. 
Mede omdat deze schendingen, elk voor zich, doorgaans slechts 
een gering geldelijk belang vertegenwoordigen, is het begrijpe-
lijk, dat de gelaedeerden tot nu toe niet tot gerechtelijke acties 
zijn overgegaan. De stelling, dat de gerechtigden tot het 
auteursrecht op tijdschriftartikelen geen schade kunnen onder-
vinden van het kopiëren, is evenmin juist. Het feit, dat er 
gekopieerd wordt maakt dat het aantal abonnees als regel 
kleiner zal blijven dan wanneer geen kopieën zouden kunnen 
worden gemaakt. Indien hier niet een billijke vergoeding voor 
de te maken kopieën tegenover staat, is het gevaar zelfs reëel, 
dat bepaalde tijdschriften door gebrek aan een redelijke finan-
ciële basis niet kunnen voortbestaan. 

Wel hebben de ondergetekenden oog voor de bijzondere 
moeilijkheden waarvoor het bedrijfsleven zich geplaatst ziet 
bij de toepassing zowel van de huidige wettelijke regeling 
als van die, welke in het oorspronkelijke ontwerp is voorge-
steld. Vele artikelen in wetenschappelijke tijdschriften ontlenen 
hun belang voor een groot deel aan hun actualiteit. Het kopiëren 
dient daarom snel te geschieden. Het verkrijgen van toe-
stemming van de uitgever vraagt, met name wanneer deze 
in het buitenland is gevestigd, doorgaans vrij veel tijd, nog 
daargelaten, dat een deel der aanvragen onbeantwoord zal 
blijven. Voorgesteld wordt daarom het kopiëren toe te laten 
zonder voorafgaande toestemming, doch tegen betaling van een 
billijke vergoeding. Aan deze regeling worden verschillende 
beperkingen verbonden. In de eerste plaats geldt de bepaling 
uitsluitend voor bepaalde wetenschappelijke werken en wel in 
hoofdzaak voor tijdschriftartikelen en kleine gedeelten van 
boeken. Verder mogen niet meer kopieën worden vervaardigd 
dan in de onderneming redelijkerwijs nodig zijn; de kopieën 
mogen ook niet buiten de onderneming worden afgegeven. Ten 
slotte kunnen bij algemene maatregel van bestuur nog verdere 
regels worden gesteld. Deze regels kunnen onder meer be-
trekking hebben op het bedrag der vergoeding en de wijze 
waarop deze moet worden voldaan. Naar aanleiding van dit 
laatste willen de ondergetekenden erop wijzen, dat zij de thans 
voorgestelde regeling niet als ideaal beschouwen. Zij zijn van 
oordeel, dat het zeer wenselijk is, dat - op nationaal of inter-
nationaal niveau - een organisatie tot stand komt, die, op-
tredende namens de rechthebbenden tot het auteursrecht, 
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contractuele regelingen treft met degenen die gebruik willen 
maken van mechanische reprodukties. Het hiervoor reeds ge-
noemde rapport van de Studiecommissie Fotomechanische 
Reproduktie bevat dienaangaande behartigenswaardige sug-
gesties. Zolang een dergelijke organisatie nog niet bestaat, 
menen de ondergetekenden echter, dat de voorgestelde regeling 
een oplossing biedt die voor alle belanghebbenden tot redelijk 
bevredigende resultaten kan leiden. Dit te meer daar mag 
worden aangenomen, dat het achterwege blijven van betaling 
voor het mechanisch reproduceren in ondernemingen niet zo-
zeer voortvloeit uit een bewuste onwil van de zijde van het 
bedrijfsleven om aan de rechthebbende tot het auteursrecht 
het zijne te geven, als wel uit het bezwaar om voor het kopiëren 
de voorafgaande toestemming van de rechthebbende op het 
auteursrecht te moeten vragen. De ondergetekenden stellen 
zich voor de totstandkoming van een algemene maatregel van 
bestuur op grond van het laatste lid van artikel 17 (nieuw) 
pas te bevorderen nadat overleg is gepleegd met de daarbij 
betrokken groepen van belanghebbenden. Over de inhoud 
daarvan menen zij daarom thans nog geen mededeling te 
kunnen doen. 

Artikel 17bis. In verband met het tweede lid van dit artikel 
wordt in het voorlopig verslag de vraag opgeworpen of tot het 
begrip „algemeen belang" ook kan worden gerekend het in de 
toelichting genoemde belang van de grammofoonplatenin-
dustrie. De ondergetekenden willen vooropstellen dat de ont-
worpen bepaling er geenszins van uitgaat, dat het algemeen 
belang steeds, of zelfs maar als regel, in het geding is bij de 
betrekkingen tussen rechthebbenden op muziekauteursrecht 
enerzijds en de grammofoonplatenindustrie anderzijds. Het is 
integendeel zo - de memorie van toelichting heeft daarop reeds 
de nadruk gelegd - dat in een eventuele conflictsituatie de toe-
passing van artikel 176/.? slechts bij uitzondering zal kunnen 
plaatsvinden. Een dergelijke uitzondering zal zich voordoen 
wanneer de bijzondere belangen van de grammofoonplaten-
industrie zodanig in het gedrang komen dat daarbij tevens het 
algemeen belang gemoeid is, bijvoorbeeld in de vorm van een 
bedreiging van de werkgelegenheid of van belangrijke schade 
aan de nationale economie. De ondergetekenden mogen er nog 
op wijzen dat een vergelijkbare regeling voorkomt in artikel 34, 
eerste lid, van de Octrooiwet 1910, alwaar sprake is van de 
verplichting tot het verlenen van een licentie, wcl!:e . ;n hït 
belang van de nijverheid , of om andere redenen van 
algemeen belang wenschelijk is". 

Volgens het slot van artikel 17bis van het ontwerp kan een 
algemene maatregel van bestuur op grond van het tweede lid 
slechts worden vastgesteld op voordracht van drie bewinds-
lieden. De memorie van toelichting brengt deze bepaling in 
verband met het feit dat de afweging van alle betrokken be-
langen zo nauwkeurig mogelijk dient te geschieden. Dat dit 
laatste noodzakelijk is, achten de ondergetekenden ook zonder 
het bijzondere vereiste van de gemeenschappelijk voordracht 
reeds voldoende duidelijk in het wetsontwerp en toelichting 
vastgelegd. Zij menen daarom dat de slotzin van het artikel 
kan worden gemist, te meer waar ook voor de algemene maat-
regel van bestuur op grond van het eerste lid in het ontwerp 
een dergelijk voorschrift niet voorkomt. 

Artikel I7ter. Gevraagd werd waarom het begrip „radio-
zendorganisatie" werd gebruikt in plaats van het duidelijker en 
beter beperkte woord „omroeporganisatie". Inderdaad is van 
het begrip „omroeporganisatie" in de Omroepwet (artikel 13, 
tweede lid) een definitie gegeven. In genoemde wet worden 
echter naast de omroeporganisaties nog anderen genoemd die 
zendtijd kunnen verkrijgen (o.a. aspirant-omroeporganisaties, 
de Nederlandse Omroepstichting). Er is geen reden deze 
laatsten van de toepassing van artikel liter van de Auteurswet 
uit te sluiten. Ten overvloede zij nog opgemerkt dat artikel 
liter ook toepasselijk behoort te zijn op illegale zenders, het-
geen een reden te meer is om in genoemd artikel geen gebruik 
te maken van een term waarmede in de radiowetgeving legale 
organisaties worden aangeduid. De ondergetekenden geven 
daarom de voorkeur aan het ruimere begrip „radiozendorgani-

satie". Wel kunnen zij ermee instemmen dat het niet juist is 
in artikel liter te spreken van „het enige voorwerp". Verder 
zijn zij van oordeel dat het te ver gaat om — gelijk artikel liter 
doet - de vernietiging of onbruikbaarmaking van het voorwerp 
(de voorwerpen) te verlangen. Voldoende is dat de geluiden of 
de beelden worden uitgewist. In verband hiermee wordt voor-
gesteld de tekst redactioneel enigermate te wijzigen. 

Artikel 19. Opgemerkt werd dat in het derde lid de woorden 
„of in een radio-uitzending" ontbreken. De ondergetekenden 
menen hierin geen wijziging te moeten brengen. De maker van 
een fotografisch portret heeft in beginsel het uitsluitend recht 
om zijn werk openbaar te maken. Het derde lid maakt hierop 
een (geringe) uitzondering voor openbaarmaking in nieuws-
bladen of tijdschriften. Verruiming van deze uitzondering tot 
openbaarmaking door middel van televisie zou echter bezwaar-
lijk te rijmen vallen met hetgeen uitdrukkelijk bepaald is in 
artikel II bis van de Berner Conventie (versie van Brussel). 
Dit artikel kent immers aan de auteur het uitsluitend recht toe, 
machtiging te verlenen tot radio-uitzending van zijn werk, en 
laat hierop slechts uitzonderingen toe, voor zover daaraan een 
recht op billijke vergoeding is verbonden. 

Artikel 28. In het voorlopig verslag wordt de mogelijkheid 
ter sprake gebracht van een regeling krachtens welke bij een 
inbreuk op het auteursrecht de auteur het recht zou verkrijgen 
aan de inbreukmaker op te dragen, gegevens uit zijn admini-
stratie over te leggen voor het vaststellen van de omvang van 
de inbreuk. De ondergetekenden zijn er niet van overtuigd, dat 
aan een dergelijke regeling behoefte bestaat. Artikel 8 van het 
Wetboek van Koophandel laat reeds toe, dat de rechter in de 
loop van een rechtsgeding op verzoek van een der partijen of 
ambtshalve de openlegging van de hier van belang zijnde boe-
ken, bewijzen en geschriften beveelt. Zien de ondergetekenden 
het goed, dan verschilt deze regeling slechts in zoverre van die 
waarvan in het voorlopig verslag sprake is, dat volgens artikel 
8 van het Wetboek van Koophandel de rechter de openlegging 
kan bevelen, terwijl in het laatstgenoemde stelsel de rechter de 
openlegging op vordering van de gelaedeerde auteur moet be-
velen. Het komt de ondergetekenden echter voor dat de positie 
van de benadeelde auteur niet zo zeer afwijkt van die van 
willekeurige anderen, die in een procedure de omvang van de 
hun toegebrachte schade slechts kunnen aantonen door inzage 
in de administratie van hun wederpartij, dat een afzonderlijke 
regeling in de Auteurswet daardoor gerechtvaardigd zou 
worden. 

Artikel 30a. De vraag werd gesteld of het niet juister zou 
zijn in de aanhef van het derde lid na de woorden „de uitvoe-
ring" toe te voegen: „in het openbaar". Het komt de onder-
getekenden voor dat door deze toevoeging geen nieuw element 
aan de voorgestelde tekst zou worden toegevoegd; het zal im-
mers voor een ieder duidelijk zijn, dat de begrippen „uitvoe-
ring" en „radio-uitzending" in het derde lid terugslaan op de 
tekst van het tweede lid en in verband daarmee dienen te wor-
den gelezen. Misverstanden dienaangaande zijn te meer uitge-
sloten daar bemiddeling inzake muziekauteursrecht bij niet-
openbare uitvoering van muziekwerken niet wel denkbaar is. 
De ondergetekenden geven daarom de voorkeur aan de wat 
bondiger formulering van lid 3 zoals die in het wetsontwerp is 
voorgesteld. 

Wat betreft de gesignaleerde misstanden bij de exploitatie van 
Amerikaanse werken op het gebied van toneel, opera en ope-
rette kan worden opgemerkt dat na de verschijning van het 
voorlopig verslag, nl. sedert 22 juni 1967 de Universele 
Auteursrechtconventie voor Nederland in werking is getreden. 
Daar ook de Verenigde Staten bij deze conventie zijn aan-
gesloten, genieten de bovengenoemde werken thans in Neder-
land bescherming. Van een ongunstige uitzonderingspositie van 
Amerikaanse werken kan dus niet meer worden gesproken; de 
Amerikaanse uitgevers en auteurs hebben het volledig in eigen 
hand, de behartiging van hun belangen op te dragen aan een te 
goeder naam en faam bekend staand Nederlands bemiddelings-
bureau. 
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Artikel 33. In het voorlopig verslag verklaarde een deel van 
de commissie zich overtuigd door de argumenten welke in de 
memorie van toelichting zijn aangevoerd ten betoge dat het 
wenselijk is aan de opzettelijke aantasting van het auteursrecht 
het karakter van een klachtdelict te ontnemen. Een ander deel 
van de commissie wilde, alvorens zijn standpunt te bepalen, 
vernemen waarom de door de commissie-Alingh Prins voor-
gestelde tussenoplossing, bestaande in het van overeenkomstige 
toepassing verklaren van artikel 67a van het Wetboek van 
Strafrecht, niet is gevolgd, noch in de memorie van toelichting 
is overwogen. 

De ondergetekenden achten het niet onjuist dat het voorstel 
van de commissie-Alingh Prins in het wetsontwerp buiten be-
schouwing is gebleven. Het ontwerp gaat uit van de gedachte, 
dat schendingen van auteursrechten krachtens hun aard niet 
dienen te v/orden beschouwd als strafbare feiten, welker ver-
volging van de indiening van een klacht afhankelijk behoren 
te worden gesteld. De reden immers, waarom bepaalde straf-
bare feiten tot klachtdelicten zijn gemaakt, is gelegen in de 
mogelijkheid dat bij vervolging de schade, welke aan het indivi-
duele belang van het slachtoffer wordt toegebracht, groter is 
dan die, welke het openbaar belang lijdt bij het achterwege 
blijven van bestraffing. Overwegingen van deze aard zijn echter, 
zoals in de memorie van toelichting reeds is geconstateerd, bij 
schending van auteursrecht niet in het spel. De auteur wiens 
rechten geschonden zijn, behoeft niet te duchten dat zijn repu-
tatie in opspraak komt door een strafprocedure tegen degene 
die zich aan de inbreuk schuldig heeft gemaakt. Wat nu arti-
kel 67a van het Wetboek van Strafrecht betreft, dit artikel geeft 
een tussenoplossing in die zin dat aan het openbaar ministerie 
een minder passieve rol wordt toebedeeld met betrekking tot 
zekere strafbare feiten, welke naar hun aard weliswaar tot de 
klachtendelicten moeten worden gerekend, doch waarvan de 
vervolging op bepaalde aan het algemeen belang ontleende 
gronden niettemin wenselijk wordt geacht. Daar echter het 
wetsontwerp zich principieel op het standpunt stelt, dat in-
breuken op het auteursrecht niet de kenmerken vertonen, welke 
aan klachtendelicten eigen zijn, komt een stelsel als dat van 
artikel 67a van het Wetboek van Strafrecht naar de mening 
van de ondergetekenden voor de Auteurswet niet in aan-
merking. 

Gevraagd werd voorts naar de mening van de Regering 
omtrent een suggestie welke ertoe strekt het strafmaximum 
alleen in geval van recidive te stellen op zes maanden ge-
vangenisstraf. De ondergetekenden leiden hieruit af, dat de-
genen die de suggestie deden, van mening zijn dat genoemd 
strafmaximum te hoog zou zijn voor die gevallen waarin het 
strafbaar feit voor de eerste maal wordt gepleegd. Deze opinie 
kunnen zij niet delen. Tot de in de artikelen 31 en 34 van het 
ontwerp omschreven misdrijven kunnen ernstige en op grote 

schaal gepleegde inbreuken op het auteursrecht behoren. Het 
komt de ondergetekenden daarom gewenst voor, de moge!ijk-
heid tot het opleggen van een vrij langdurige gevangenisstraf 
- ook voor die gevallen waarin het delict voor het eerst werd 
gepleegd - niet uit te sluiten. 

Artikel 38. In het voorlopig verslag wordt voorgesteld, het 
derde lid van dit artikel om te zetten in de passieve vorm. 
Daarmee zou worden bewerkstelligd, dat de normale be-
schermingstermijn niet slechts zou gelden voor anonieme en 
pseudonieme werken wanneer de maker zelf zijn identiteit 
binnen zekere tijd heeft openbaargemaakt, doch ook wanneer 
deze openbaarmaking is verricht door een derde. Uit de 
memorie van toelichting zou — aldus een aantal leden - op 
te maken vallen, dat dit ook het oogmerk is geweest van de 
Regering. De ondergetekenden merken vooreerst op, dat naar 
hun opvatting de toelichting op artikel 38 niet aldus behoeft 
te worden gelezen (vgl. de aanhef van de derde alinea: „. . . . 
wordt de auteur de bevoegdheid gegeven . . . . " ) . Tegen de 
voorgestelde redactiewijziging zijn voorts enige bedenkingen 
aan te voeren. Indien een auteur zijn werk anoniem of onder 
pseudoniem laat verschijnen, dient hij zelf te beslissen of, 
en zo ja wanneer, hij later zijn identiteit zal openbaarmaken. 
Onthullingen dienaangaande door derden kunnen voor de 
auteur onaangenaam zijn en zelfs, onder omstandigheden, 
ongeoorloofd (vgl. artikel 25). Dergelijke gedragingen zijn 
dan ook weinig geschikt als grondslag voor een verlenging 
van de duur van het auteursrecht. Men denke slechts aan de 
mogelijkheid, dat degene aan wie het auteursrecht op een 
onder pseudoniem geschreven werk is overgedragen, te eigen 
voordele de beschermingsduur zou kunnen verlengen door 
zonder toestemming van de auteur diens identiteit bekend 
te maken. 
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