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Herziening van de Auteurswet 1912 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 11 februari 1969) 

Nr. 7 

Artikel I van het ontwerp van wet tot herziening van de 
Auteurswet 1912 (ontwerp van wet nr. 7877) wordt als 
volgt gewijzigd: 

A. Het voorgestelde tweede lid van artikel 10 wordt ge-
lezen als volgt: 

Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van 
letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziek-
schikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede ver-
zamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd 
het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige 
werken beschermd. 

B. In het voorgestelde derde lid van artikel 12 vervalt het 
woord „gelijktijdige". 

C. Aan het wetsontwerp wordt toegevoegd een wijziging 
van het laatste lid van artikel 16, inhoudende dat dit lid komt 
te luiden als volgt: 

Indien verslag wordt uitgebracht van een in het openbaar 
gehouden mondelinge voordracht, welke niet reeds in druk is 
verschenen, kunnen daarvan gedeelten worden aangehaald, in 
de oorspronkelijke taal of vertaald, mits aantal en omvang der 
aangehaalde gedeelten blijven binnen de grenzen van hetgeen 
naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs 
geoorloofd is en degene, die de voordracht gehouden heeft, 
daarbij vermeld wordt; de bepalingen van artikel 25 moeten 
in acht genomen worden. 

D. Het voorgestelde artikel 17 vervalt; in plaats daarvan 
treden de volgende twee artikelen: 

Artikel 16ter. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk 
van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd 
de verveelvoudiging, welke beperkt blijft tot enkele exemplaren 
en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van 
degene die de verveelvoudiging vervaardigt of tot het ver-
veelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht 
geeft. 

Waar het geldt een werk als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, 
onder 1°, moet die verveelvoudiging beperkt blijven tot een 
gedeelte van het werk, behalve indien het betreft: 

a. werken, waarvan geen exemplaren tegen betaling, in 
welke vorm ook, aan derden ter beschikking zijn gesteld; 

b. in een nieuwsblad of tijdschrift verschenen artikelen, 
berichten of andere stukken. 

Waar het geldt een werk, als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, 
onder 6°, moet de verveelvoudiging door haar grootte of door 
de werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk 
verschil vertonen met het oorspronkelijke werk. 

De bepalingen van het eerste lid met betrekking tot een in 
opdracht vervaardigde verveelvoudiging zijn niet van toe-
passing ten aanzien van de verveelvoudiging door middel van 
voorwerpen, bestemd om het geheel of een gedeelte van een 
werk langs mechanische weg ten gehore te brengen. 

7877 7 



2 

Indien een ingevolge dit artikel toegelaten verveelvoudiging 
heeft plaatsgevonden, mogen de vervaardigde exemplaren 
zonder toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht 
niet aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt 
ten behoeve van een rechterlijke of administratieve procedure. 

Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur bepalen dat 
ten aanzien van de verveelvoudiging van werken als bedoeld 
bij artikel 10, eerste lid, onder 1°, van het in een of meer der 
voorgaande leden bepaalde mag worden afgeweken ten be-
hoeve van de uitoefening van de openbare dienst, alsmede ten 
behoeve van de vervulling van taken waarmee in het algemeen 
belang werkzame instellingen zijn belast. Wij kunnen daarbij 
nadere regelen geven en voorwaarden stellen. 

De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing ten aanzien van het nabouwen van bouwwerken. 

Artikel 17. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande 
artikel wordt als inbreuk op het auteursrecht op de in artikel 
10, eerste lid, onder 1°, bedoelde werken niet beschouwd de 
verveelvoudiging ten behoeve van een onderneming van af-
zonderlijke in een nieuwsblad of tijdschrift verschenen artikelen, 
berichten of andere stukken, of van kleine gedeelten van 
boeken, brochures of andere geschriften, een en ander voor 
zover het betreft werken van wetenschap, mits de verveel-
voudiging beperkt blijft tot zoveel exemplaren als degene die 

de kopieën vervaardigt of daartoe opdracht geeft, tot gebruik 
in zijn onderneming redelijkerwijze behoeft. De kopieën mogen 
niet worden afgegeven buiten de onderneming tot gebruik 
waarvan zij zijn vervaardigd. 

Degene die de kopieën vervaardigt of daartoe opdracht 
geeft, moet aan de maker van het verveelvoudigde werk of 
zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betalen. 

Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur regelen 
stellen zowel ten aanzien van het maximum aantal exemplaren 
als van de maximale omvang dezer kopieën, alsook van het 
bedrag der vergoeding en de wijze waarop deze moet worden 
voldaan. 

E. Aan het slot van het voorgestelde artikel 1 Ibis vervallen 
de woorden: „Een algemene maatregel van bestuur krachtens 
dit lid kan slechts worden vastgesteld op de gemeenschappe-
lijke voordracht van Onze Ministers van Justitie, van Econo-
mische Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen." 

F. In het tweede lid van het voorgestelde artikel liter 
worden de woorden „mits het enige voorwerp, waarop de 
geluiden of beelden aldus zijn vastgelegd, wordt vernietigd of 
onbruikbaar gemaakt" vervangen door: „mits de vastlegging 
van geluiden of beelden wordt teniet gedaan". 


