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Herziening van de Auteurswet 1912 

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

VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR 

Nr. 8 

Na bestudering van de memorie van antwoord inzake deze 
wetsontwerpen achtte de vaste Commissie voor Justitie het 
gewenst, alvorens eindverslag uit te brengen, een hoorzitting 
te houden over de onderwerpelijke materie. In een mededeling 
in de Staatscourant (28 april 1969, nr. 81) en met medewer-
king van de parlementaire pers kondigde de vaste Commissie 
aan, dat zij voornemens was organisaties, instanties en per-
sonen, die daarop prijs stellen, in gehoor te ontvangen. De 
openbare hoorzitting vond plaats op 25 juni 1969. 

De volgende organisaties hadden zich tijdig opgegeven: 
Studiecommissie Herziening Auteursrecht van de Nederlandse 
Groep der Association Littéraire et Artistiaue Internationale en 
van de Nederlandse Orde van Advocaten; Commissie Auteurs-
recht van de Dr. E. Boekmanstichting; Koninklijke Nederland-
sche Uitgeversbond; Nederlandse Omroepstichting; Bureau 
voor Muziekauteursrecht BUMA en de Stichting STEMRA; 
Vereniging van Letterkundigen. 

Op verzoek van de vaste Commissie hadden deze organisa-
ties vooraf een samenvatting van hetgeen zij naar voren wens-
ten te brengen toegestuurd. 

In een interne voorbespreking kwamen genoemde organisa-
ties tot de conclusie de vaste Commissie te adviseren, hen 
gezamenlijk te ontvangen en de behandeling artikelsgewijs te 
doen r laatsvinden')• 

Aan deze suggesties gaf de vaste commissie gaarne gehoor. 
Alvorens over deze hoorzitting verslag uit te brengen, wil 

de vaste Commissie haar dank uitspreken aan allen, die door 
hun voorlichting hebben bijgedragen haar kennis en inzicht 
ten aanzien van de betrokken materie te verrijken. 

VERSLAG 
Artikel 10 

Commissie Auteursrecht van de Dr. E. Boekmanstichting 
De commissie zou het grote belang van de totstandkoming 

in Nederland van een wet tot bescherming van tekeningen 
en modellen van nijverheid willen onderstrepen. Een dergelijke 
wet bestaat reeds lang in andere geïndustrialiseerde landen. 
Nederland heeft zich door de toetreding in 1928 tot de 
Haagse Schikking betreffende het internationaal depot van 
tekeningen en modellen van nijverheid internationaal verplicht 
tot bescherming van tekeningen en modellen, een verplichting 
welke door de Regering opnieuw is erkend tijdens de parlemen-
taire behandeling van de vraagpunten over het nieuwe B.W. in 
1952-53 (zie conclusie van de Regering naar aanleiding van 
vraag 26). In de memorie van antwoord wordt voorts terecht 
gewezen op de ondertekening door Nederland van het te Lissa-
bon herziene Unieverdrag van Parijs (artikel 5quimuies), 
welke eveneens verplicht tot het verlenen van de bedoelde be-
schcrming. 

De memorie van antwoord verklaart nu dat de indiening 
van een wetsontwerp tot goedkeuring van een Benelux-verdrag 
inzake tekeningen en modellen wordt voorbereid. Indien de 
commissie echter juist is ingelicht, zou de indiening van dit 

' ) De in dit verslag genoemde artikelen hebben betrekking op wets-
ontwerp 7877. 
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wetsontwerp nog wel enige tijd op zich kunnen laten wachten. 
In die omstandigheden zou het naar haar mening aanbeveling 
verdienen, een nationale wet conform de eenvormige Benelux-
wet (behoudens hoofdstuk II van deze wet) in Nederland tot 
stand te brengen. 

Hiermee zou de commissie echter geenszins willen terug-
komen op het reeds eerder door de Nederlandse Federatie van 
Beroepsverenigingen van Kunstenaars ingenomen standpunt, 
toen deze bepleitte, tekeningen en modellen van nijverheid uit-
drukkelijk te noemen als voortbrengselen van de geest waarop 
auteursrecht kan bestaan (artikel 10, onder* 10e van de Au-
teurswet). Indien een tekening of model voldoet aan de eisen 
die de Auteurswet stelt, kan het dus voorwerp van auteurs-
recht zijn en de daaraan verbonden lange beschermingsduur 
genieten. Voldoet het model niet aan deze eis, dan is het uit-
sluitend beschermd volgens de (nog te creëren) wet inzake 
tekeningen en modellen, die een kortere beschermingsduur zal 
kennen. Een volkomen cumulatieve bescherming voor hetzelfde 
model is in het door de commissie voorgestane systeem zeer 
wel mogelijk; dit in tegenstelling tot de quasi-cumulatieve be-
scherming, die het ontwerp eenvormige Benelux-wet beoogt. 
Eenzelfde figuur van cumulatieve bescherming als door haar 
wordt voorgestaan is trouwens in het buitenland bekend (vgl. 
Duitsland en Zweden). 

In de praktijk durven vele kunstenaars hun modellen niet 
tentoon te stellen omdat hiervoor geen bescherming bestaat. Is 
een model zonder toestemming overgenomen, dan rest de 
kunstenaar slechts een beroep te doen op de rechter. De uitslag 
van een procedure is echter geenszins zeker. 

De commissie wees ook nog op het bestaan van het Insti-
tuut voor Industriële Vormgeving te Amsterdam; dit instituut, 
dat uit nood door particulieren is opgericht omdat de overheid 
aldoor maar in gebreke bleef modellen te beschermen, ont-
vangt jaarlijks subsidie van het Ministerie van Economische 
Zaken. Enige tijd geleden is aangekondigd, dat deze subsidie-
verlening eindigt. De commissie betreurde deze ontwikkeling. 

o. 

Artikel 12. 

het begrip „organisme"; 
de positie van het C.A.S. 

Commissie Auteursrecht van de Boekmanstichting 

In de memore van antwoord (blz. 3, linkerkolom) wordt ge-
steld, dat er slechts van een afzonderlijke openbaarmaking kan 
worden gesproken, indien er doorgifte (via het C.A.S.) plaats-
vindt van programma's die met behulp van individuele antennes 
niet kunnnen worden ontvangen. Alleen voor deze openbaar-
making zal de toestemming van de auteurs vereist zijn, aldus de 
memorie van antwoord. 

De Hoge Raad heeft in het bekende draadomroep-arrest 
(H.R. 27 juni 1958, N.J. 1958, nr. 405) uitgemaakt, dat de 
PTT door de verzorging van de draadomroep een afzonderlijke 
gelegenheid schept om in de studio's en ook elders uitgevoerde 
werken te beluisteren, welke bestemd is voor allen die het luiste-
ren door middel van de draadomroep verkiezen boven de radio-
ontvangst. Zij biedt daardoor een „eigen mogelijkheid tot ex-
ploitatie van zodanig werk in het publiek", die een nieuwe vorm 
van openbaarmaking in de zin van artikel 1 van de Auteurswet 
oplevert, en „derhalve bij uitsluiting is voorbehouden aan de 
rechthebbende op het auteursrecht van het desbetreffende 
werk". Hierbij dient te worden opgemerkt, dat voor de Hoge 
Raad irrelevant is welke programma's door de draadomroep 
worden weergegeven. Waar het om gaat is, dat de draadom-
rocp een zelfstandige verspreiding van programma's betekent, 
welke wijze van verspreiding een ander publiek bereikt dan wat 
slechts over een eigen ontvangtoestel beschikt. 

Naar de mening van de commissie dient dat en geen ander 
criterium tot uitgangspunt te worden genomen bij het C.A.S. 
Uiteraard kan hier worden voorbijgegaan aan die vorm van 
centrale antenne-inrichtingen, welke slechts ten doel heeft de 
vele individuele antennes te vervangen door één gemeenschap-

pelijke antenne. Maar voor die vorm van centrale antenne-
inrichtingen, die gewoonlijk als het C.A.S. wordt aangeduid en 
waarmee geselecteerde programma''s worden doorgegeven, is de 
door de Hoge Raad ontwikkelde gedachtengang van betekenis. 
Immers, bij dat C.A.S. is eveneens sprake van een zelfstandige 
wijze van verspreiding, welke blijkt uit de volgende verschil-
puntcn met de normale ontvangst van televisieprogramma's: 

Normale ontvangst: 

- normale aansluiting van 
eigen televisietoestel; 

- selectie door toestelbezit-
ter; 

- geen apart abonnements-
geld (naast normaal luis-
ter/kijkgeld.) 

Ontvangst via het C.A.S.: 

— speciale aansluiting op het 
C.A.S.; 

— voorselectie door C.A.S.-
exploitatie; daarna selectie 
door C.A.S.-abonnee; 

— abonnementsgeld aan 
C.A.S.-exploitant (naast 
luister/kijkgeld). 

Dat via het C.A.S. buitenlandse programma's worden door-
gegeven welke met behulp van individuele antennes - in dit 
stadium — niet kunnen worden ontvangen, vormt een ander ver-
schilpunt dat echter niet van doorslaggevende betekenis is. Bij 
de uitbreiding van zendmogelijkheden in het buitenland (ster-
kere zenders) is het immers zeer wel denkbaar dat ook indivi-
duele toestelbezitters buitenlandse zenders kunnen ontvangen. 
Dat hierdoor het C.A.S. automatisch zal verdwijnen, is echter 
volstrekt niet zeker (vgl. draadomroep). 

Door de commissie werd het bezwaar geuit, dat met de om-
schrijving „het complex van lichamen dat hier te lande betrok-
ken is bij het tot stand brengen van een uitzending" (memorie 
van toelichting, blz. 3, linkerkolom) niet duidelijk wordt gezegd 
wat hier eigenlijk wordt bedoeld. 

De memorie van antwoord zegt hierover nu: „Ten aanzien 
van degenen die aldus programma's kunnen ontvangen waarvan 
zij zonder C.A.S.-aansluiting verstoken zouden blijven, heeft het 
C.A.S. de functie van een organisme dat een (afzonderlijke) 
openbaarmaking van die programma's verricht. Voor deze open-
baarmaking zal de toestemming van de auteurs vereist zijn" 
(blz. 3, linkerkolom). 

Hiermee is echter niet tegemoet gekomen aan het bezwaar. 
Naar de opvatting van de commissie (welke steun vindt in het 
bovengenoemde arrest van de H.R.) is de PTT in haar hoe-
danigheid enerzijds van technisch-uitvoerend orgaan, anderzijds 
van programmadoorgevende instantie (draadomroep- of C.A.S.-
exploitant) wezenlijk onderscheiden van de uitzendende instel-
lingen (omroeporganisaties). Het is in strijd met de Berner 
Conventie en met de organisatie van de omroep in Nederland 
deze instellingen met elkaar te verwarren. In plaats van op dit 
punt klaarheid te scheppen roept de aangehaalde zinsnede uit 
de memorie van antwoord nieuwe vragen op. 

Nederlandse Omroepstichting 

Ten aanzien van de auteursrechtelijke aspecten verbonden 
aan het C.A.S. werd van de zijde van de omroep met nadruk 
gesteld, dat onderscheid gemaakt moet worden tussen het trans-
portmiddel en het produkt. Dit laatste is veel belangrijker dan 
het transportmiddel. De kosten van een programma worden 
grotendeels gevormd door de kosten van het vervaardigen, niet 
door die van het transport. 

Het antwoord op de vraag (blz. 3, linkerkolom bovenaan 
memorie van antwoord) of de beschikbaarstelling van geselec-
teerde programma's via het C.A.S. zal vallen onder de uitzon-
deringen van het (nieuwe) laatste lid van artikel 12 achtte 
men onduidelijk. 

Allereerst werd opgemerkt, dat volgens vroegere stukken 
onde r organisme moet worden verstaan het geheel van samen-
werkende delen die in Nederland de Omroep verzorgen: de 
omroeporganisaties, het samenwerkingsorgaan daarvan „de 
N.O.S.", de zenderexploitatie-maatschappij NOZEMA en PTT 
(die de verbindingen onderhoudt, al of niet per draad) . 

Dit betekent dat het doorgeven per draad van buitenlandse 
programma's door een Nederlandse C.A.S.-onderneming niet 
onder de werking van bedoeld 3de lid van artikel 12 kan 
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vallen, en derhalve een nieuwe openbaarmaking oplevert, in-
dien van openbaarmaking sprake is. 

De stelling dat alleen van openbaarmaking sprake is als het 
programma, dat door de exploitant van een C.A.S., c.a.i. of 
g.a.i. wordt verspreid niet door de ontvanger met een eigen 
speciale antenne zou kunnen worden opgevangen, achtte men 
onjuist. 

Het ter beschikking stellen (tegen betaling) van een kabel-
aansluiting, alsmede het leveren via die aansluiting van andere 
programma's dan die van het organisme, waartoe de leveran-
cier behoort, welke programma's op een bepaald punt zijn 
opgevangen en vandaar hetzij via draden, hetzij via een com-
binatie van draden en zenders, worden doorgegeven, levert een 
nieuwe openbaarmaking op. 

Dit geldt slechts dan niet indien er van privé antennes of 
daarmede gelijk te stellen gemeenschappelijke antennes (op 
flatgebouwen e.d. en niet aangesloten aan een groter centraal 
systeem) sprake is. 

Studiecommissie Nederlandse groep A.L.A.I. en Neder-
landse Orde van Advocaten 

Van de zijde van de studiecommissie werd erop gewezen, 
dat de Regering een onderscheid maakt tussen enerzijds anten-
nesystemen waarbij het ontvangstgebied van de uitzendingen 
niet wordt uitgebreid tot buiten hetgeen met individuele anten-
nes kan worden verkregen en anderzijds systemen volgens 
welke doorgifte plaats vindt van programma's waarvan de 
ontvangers zonder C.A.S.-aansluiting verstoken zouden blij-
ven. In het laatste geval, zo wordt gezegd, vervult het C.A.S. 
de functie van een organisme dat een (afzonderlijke) open-
baarmaking van die programma's verricht. Voor deze open-
baarmaking zal de toestemming van de auteurs vereist zijn. 

Ten aanzien van deze laatste stelling kon door de studie-
commissie worden opgemerkt dat volgens het nieuwe artikel 12 
de toestemming der auteurs alleen dan vereist is, indien de 
doorgifte plaats vindt door een ander organisme dan dat, het-
welk de uitzending verricht, zodat bedoelde stelling naar het 
oordeel der studiecommissie te algemeen luidt en verwarrend 
is. 

Voorts was de Studiecommissie van oordeel dat voor de 
vraag of een (afzonderlijke) openbaarmaking plaatsvindt niet 
van beslissende betekenis is of met behulp van de gebruikte 
antenne-inrichting het ontvangstgebied der uitzendingen al 
dan niet wordt uitgebreid tot buiten hetgeen met individuele 
antennes kan worden ontvangen. Immers wat per individuele 
antenne kan worden ontvangen, verschilt van streek tot 
streek en hangt mede af van de bouw der antenne. Zij ge-
voelde meer voor de eveneens in de memorie van antwoord 
genoemde selectie-mogelijkheid als criterium, maar vraagt 
zich af of men niet nog verder moet gaan. Selectie veronder-
stelt noodzakelijkerwijs exploitatie en het komt de commissie 
voor dat voor de vraag of een (afzonderlijke) openbaar-
making plaats vindt het antwoord hierin gezocht kan worden 
of men het desbetreffende antenne-systeem (of men dit nu 
een gemeenschappelijke antenne-inrichting, een centrale an-
tenne-inrichting of een centraal antenne-systeem kan noemen) 
afzonderlijk exploiteert. 

Ten aanzien van het gebruik van het woord „organisme" 
werd opgemerkt, dat onder „organisme" verstaan moet worden 
een „geheel van samenwerkende delen", hetgeen ertoe leidt 
dat de van ouds in Nederland bekende samenwerking op radio-
uitzendgebied (omroeporganisaties-NOZEMA-PTT) als het 
handelen van één organisme te zien is. Verzorgt evenwel één 
van de onderdelen van het organisme (bijv. de PTT) zelf-
standig een andere wijze van openbaarmaking van een werk, 
dan treedt dat onderdeel daarmee op buiten het organisme en 
is er sprake van een afzonderlijke openbaarmaking. In het 
voorlopig verslag is de vraag gesteld in hoeverre de uitzendin-
gen via het C.A.S. beschouwd worden als uitzendingen verricht 
door hetzelfde organisme (en dus volgens artikel 12 géén 
afzonderlijke openbaarmaking inhouden). Een rechtstreeks 
antwoord op deze vraag is in de memorie van antwoord niet 
te vinden. Slechts indirect, nl. doordat gezegd wordt dat de 

uitzendingen via het C.A.S. een afzonderlijke openbaarmaking 
inhouden, zou kunnen worden aangenomen dat de Regering 
erkent dat de PTT niet hetzelfde organisme is als de bestaande 
trits Omroep-NOZEMA-PTT. Verwarrend werkt echter dat 
gezegd wordt dat het C.A.S. „de functie van een organisme 
(heeft) dat een (afzonderlijke) openbaarmaking . . . . ver-
richt". Is dit slechts een minder gelukkig woordgebruik, of 
moet hieruit worden afgeleid dat de Regering het C.A.S. (en 
dit is thans te vereenzelvigen met de PTT) als een „organisme" 
beschouwt, en wel hetzelfde organisme als dat bedoeld in 
artikel 12? 

BUMA en STEMRA 
Als criterium voor het antwoord op de vraag of het C.A.S. 

afzonderlijk openbaarmaakt kan naar de mening van het 
BUMA en de STEMRA niet gelden of doorgifte plaatsvindt 
van programma's, die men niet met behulp van individuele 
antennes zou kunnen ontvangen. 

Wat men per individuele antenne kan ontvangen verschilt 
van streek tot streek en hangt mede af van de bouw van de 
antenne; bovendien zou dit criterium van inhoud veranderen 
naarmate de techniek voortschrijdt. 

Wel kan als criterium dienen het antwoord op de vraag of 
van een afzonderlijke exploitatie (inclusief de in het kader 
daarvan beoogde selektie uit de programma's van een aantal 
stations) sprake is. 

Met de conclusie van de memorie van antwoord waren 
BUMA en STEMRA het overigens eens: zoals het C.A.S. 
zich thans voordoet is het een al zonderlijk organisme, dat een 
afzonderlijke openbaarmaking van programma's verricht. Dit 
zal a fortiori het geval zijn, wanneer de onderhavige exploi-
tatie wordt toevertrouwd aan de Nozema of een zuster- of 
dochterinstelling daarvan. 

Bij de gedachtenwisseling bestond bij sommige leden van de 
vaste commissie behoefte aan enige nadere verduidelijking 
omtrent de begrippen „organisme" en „afzonderlijke open-
baarmaking". 

Van de zijde van de N.O.S. werd nog eens gewezen op de 
bijzondere Nederlandse situatie m.b.t. de omroep. Indien één 
instelling de programma's maakte, de technische outillage daar-
toe en de zender bezat was het onmiddellijk duidelijk, dat er 
sprake was van een organisme. 

In Nederland bestaat echter een conglomeraat van instellin-
gen. die tesamen dit „organisme" vormen. 

De N.O.S. meent, dat de Berner Conventie een dergelijke 
zienswijze toeliet. 

Ook zag de N.O.S. niet in, waarom de abonnees van de 
draadomroep, voorzover het gaat om het ontvangen van de 
binnenlandse programma's gelijktijdig met de uitzending daar-
van, beschouwd moeten worden als een „ander publiek" dan 
het publiek dat bediend wordt door de omroeporganisaties, de 
N.O.S. en de P.T.T. tesamen het „organisme" vormend. De 
verspreiding via de draadomroep van de binnenlandse pro-
gramma's gelijktijdig met de uitzending daarvan door PTT 
als deel van het organisme betekent volgens de N.O.S. derhalve 
geen afzonderlijke openbaarmak:ng. 

De commissie Auteursrecht van de Boekmanstichting, de 
Studiecommissie van de Nederlandse groep van de ALA I en 
de Nederlandse orde van Advocaten, alsmede BUMA en 
STEMRA namen een ander standpunt in. Zij waren van 
mening, dat er sprake is van een afzonderlijke openbaar-
making als een nieuw publiek wordt bereikt. Dit is het geval 
met de draadomroep, zoals de Hoge Raad ook heeft uitge-
maakt. 

Op zich zelf had men van die zijde ook geen bezwaar indien 
de omroeporganisaties, de N.O.S. en de PTT een organisme 
vormden. De auteur die zijn rechten dan aan een omroep-
organisatie overdroeg zou dan weten waar hij aan toe is. 
Men was echter van mening, dat een zodanig „organisme" 
in strijd is met artikel 1 Ibis van de Berner Conventie. Men 
stelde dit met het citeren van enkele passages uit het rapport 
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van de Brusselse Conferentie, waar o.a. over artikel 11 bis is 
gesproken. 

Zo kwam Monaco met een voorstel t.a.v. artikel Wbis. 
De eerste zin van het derde lid zou als volgt moeten luiden: 

,,Le droit de radiodiffuser une oeuvre couvre 1'utilisation de 
tous les procédés et moyens d'émission et de transmission de 
sons et d'images qu'exploite 1'organisme de radiodiffusion béné-
ficiaire de ce droit". 

Hierbij werd de volgende toelichting gegeven: 
„Les mots „beneficiaire de ce droit" indiquent cependant 

que, en cas dï relais, de ré-émission ou de radiodistribulion 
effectués par un autre organisme que 1'organisme originaire, 
1'opérat'on émettrice doit être couverte par un nouveau droit 
de rad'odi/fuser.". 

Nederland kwam eveneens met een voorstel waarin ,.orga-
nisme" was verwerkt: „tous les procédés et moyens d'émission 
et de transmission de sons et d'images qu'exploite 1'organisme 
de radiodiffusion beneficiaire de cette autorisation". 

Monaco en Nederland zijn het eens geworden in de „Sous-
commission pour la radiodiffusion et les instruments mécani-
ques". 

De drie commissies (Boekmanstichting, ALA I, BUMA 
en STEMRA) kwamen tot de conclusie dat de rechtspraak 
van de Hoge Raad ook in overeenstemming is met de Berner 
Conventie. Het voorgestelde derde lid van art. 12 dat hieraan 
een eind wil maken, behoort te worden geschrapt. 

In de vaste commissie constateerde men, dat de N.O.S. 
enerzijds en de Commissie Auteursrecht en de Studiecommis-
sie, alsmede BUMA en STEMRA anderzijds zich verschil-
lend opstellen ten aanzien van de positie, die een auteur in-
neemt, wanneer deze aan een omroeporganisatie zijn rechten 
heeft overgedragen. Naar de mening van de N.O.S. draagt 
de auteur zijn rechten niet over, doch verleent slechts bij over-
eenkomst toestemming voor het gebruik van zijn werk voor 
omroepdoeleinden, d.w.z. alles wat nodig is om het uitzen-
den te doen plaats vinden, eventueel met inbegrip van op-
name, relais, herhaling en verspreiding per draad; bij deze toe-
stemming zijn de activiteiten van alle componenten van het 
organisme (omroepverenigingen, N.O.S., PTT, NOZEMA) 
die erop gericht zijn om de overeengekomen uitzending tot 
stand te brengen, gedekt. Volgens de drie commissies is dat 
geenszins het geval. 

b. gelijktijdige openbaarmaking 

BUMA en STEMRA 
BUMA en STEMRA stelden zich op het standpunt 

dat het derde lid moet komen te vervallen. Hier wordt geheel 
onnodig gebruik gemaakt van een mogelijkheid door de Berner 
Conventie geopend, die geen verplichting inhoudt. Dit leidt in 
dit geval, mede door het verschil in legislatief systeem tussen 
Auteurswet en Berner Conventie, tot onaanvaardbare conse-
quenties. Men noemde bij voorbeeld het rechtstreeks uitgezon-
den en door publiek bezochte concert, georganiseerd door een 
omroeporganisatie. Voor het zaalconcert zou in dit geval de 
voorafgaande toestemming van de componisten niet noodzake-
lijk zijn. Men zag in dit lid een verzwakking van de positie van 
de auteur. 

Zou dit lid om welke reden dan ook gehandhaafd moeten 
blijven, dan leidt het schrappen van het woord „gelijktijdig" 
tot verdere verzwakking van de positie van de auteur. In de 
motivering voor dit schrappen (blz. 5, linkerkolom bovenaan) 
verliest de memorie van antwoord zich in beschouwingen over 
organismen, die zich van meer dan één golflengte plegen te 
bedienen. Belangrijker zijn evenwel de organismen die over 
dezelfde golflengte of over twee en meer andere golflengten op 
diverse uiteenliggende tijdstippen een zelfde programma uit-
zenden, zoals bij voorbeeld Radio Nederland Wereldomroep 
dat doet. 

BUMA en STEMRA verzochten met klem het woord 
„gelijktijdig" te handhaven, bij gebreke waarvan een organisme 
een uitzending ad libitum zou kunnen herhalen zonder dat 

daarvoor de toestemming van de auteur en betaling aan de 
auteur nodig zou zijn. Dat de auteur dat langs contractuele weg 
zou kunnen voorkomen is maar een povere oplossing, waarvan 
in de praktijk natuurlijk niets terecht komt. Het is bovendien de 
omgekeerde wereld: voorop dient te staan, dat voor dergelijke 
uitzendingen altijd de toestemming van de auteur vereist is. 

Studiecommissie Nederlandse groep A.L.A.I. en Nederlandse 
Orde van Advocaten 

De meerderheid van de commissie betreurde de schrapping 
van het woord „gelijktijdig" in artikel 12, lid 3. Naar haar 
mening was de noodzaak hiervoor niet aangetoond. 

Bovendien zal schrapping van dit woord ten gevolge hebben 
dat iedere openbaarmaking van een door radio-uitzending 
openbaar gemaakt werk door het organisme dat de radio-
uitzending verricht, geoorloofd wordt. Daaronder vallen ook 
de uitgaven in boekvorm van een lezing, de verkoop van 
grammofoonplaten van een muziekwerk, de verkoop van een 
schilderwerk als reclameplaat. 

Het in de memorie van antwoord gebezigde argument, dat de 
auteur van wie het recht verkregen wordt, aan zijn toestemming 
steeds de voorwaarde kan verbinden dat uitzending slechts op 
één golflengte mag geschieden, achtten deze leden weinig over-
tuigend. Met evenveel recht kan men zeggen, dat bij hand-
having van het woord „gelijktijdig" het organisme, dat het 
recht van de auteur wenst te verwerven, kan bedingen dat de 
uitzending op verschillende golflengten en niet-simultaan mag 
geschieden. De minderheid der commissie juichte de verdwij-
ning van het woord „gelijktijdige" op praktische gronden toe. 

Nederlandse Omroep Stichting 
Met instemming had de omroep kennis genomen van het 

weglaten van het woord „gelijktijdige" in artikel 12, lid 3, aan-
gezien dit woord in de Berner Conventie niet voorkomt, en de 
sedert lang bestaande praktijk ten aanzien van (in het bijzon-
der) de Wereldomroep door het invoegen ervan, gedoeld werd 
hier op uitzendingen naar landen met tijdsverschil, de zgn. 
émissions simultanées, zou worden geschaad. 

Bij de gedachtenwisseling werd er door BUMA en 
STEMRA, alsmede de Boekmanstichting nogmaals op ge-
wezen, dat handhaving van art. 12, lid 3 aan de omroep-
organisaties meer rechten verleent dan in de bedoeling ligt. 
Met name zou een toestemming tot uitzending, verleend aan 
een van de delen van het organisme tevens inhouden dat alle 
andere vormen van openbaarmaking - zelfs ook door andere 
delen van het organisme - tot in lengte van dagen geoor-
loofd zouden zijn, waaronder het uitgaverecht. Tevens werd 
er nog op gewezen, dat schrapping van het woord gelijktijdig 
leidt tot een taalkundige onjuistheid. 

c. Besloten kring 

BUMA en STEMRA 
De voorgestelde wijziging van artikel 12 stemde in zoverre 

tot voldoening, dat bij aanvaarding daarvan niet meer dubieus 
zal zijn of de toestemming van de auteur vereist zal zijn voor 
het ten gehore brengen van muziek in bedrijfsruimten, kan-
tines e.d. Een reeds jarenlang bestaande lakune is daarmee 
eindelijk opgevuld. 

Minder gelukkig was men evenwel met de uitzondering voor 
de „familie-, vrienden- of kennissenkring". Wat precies te ver-
staan is onder de „kennissenkring" is niet omschreven; bijge-
volg bestaan er te dien aanzien te ruime interpretatiemogelijk-
heden. BUMA en STEMRA prefereerden dan ook een redak-
tie als reeds in 1957 gesuggereerd: 
..Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in 
het openbaar wordt mede begrepen die in besloten kring met 
uitzondering van de huishoudelijke, familie- of daaraan gelijk 
te stellen kring". 

Evenmin was men gelukkig met de uitzondering die ge-
maakt wordt voor de besloten kring, die „uitsluitend dient tot 
het onderwijs of een ander wetenschappelijk doel." Hier wordt 
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plotseling een terrein vrijgegeven ten detrimente van de maker, 
waarvan het betreden tot nu toe in beginsel niet kon geschieden 
zonder de voorafgaande toestemming van de maker. En te-
recht: er is geen enkele reden om de maker hier te onteige-
nen. Waarom worden bij voorbeeld beroeps-musici, die in 
het kader van het lesrooster in de scholen muziek komen ma-
ken (Het Schoolconcert) evenals eventuele huur van instru-
menten ten volle betaald, maar zou de componist gratis moe-
ten meewerken? 

BUMA en STEMRA wezen in dit verband ook op een 
inconsequentie. In het bloemlezingsartikel (16) is eindelijk 
het recht van de maker op een billijke vergoeding erkend; een 
grove onbillijkheid wordt weggenomen, die echter weer in ar-
tikel 12 zou worden ingevoerd. 

Het commentaar van de memorie van antwoord op wat te 
verstaan is onder toegang tot de voordracht. op- of uitvoering 
tegen betaling stemde het BUMA en de STEMRA eveneens tot 
nadenken. 

Het kan niet juist zijn, zoals de memorie van antwoord op 
blz. 4 (tweede kolom) stelt, dat school- of collegegeld niet 
geacht kunnen worden (mede) te dienen tot betaling „voor 
hetgeen van tijd tot tijd ten behoeve van het onderricht pleegt 
te worden voorgedragen" (zoals bij voorbeeld bij de actie 
„Schrijvers op School" het geval is). Het is niet alleen on-
juist, het zou ook hoogst onbillijk zijn. 

Evenzeer is bedenkelijk, dat het organiseren van voordrach-
ten en uitvoeringen door verenigingen, die geen kulturele of 
ontspanningsbijeenkomsten beogen te houden, „vrij" zouden 
zijn, zoals de memorie van antwoord suggereert. 
Ten slotte vroeg men zich af waaraan het ontwerp heeft ge-
dacht sprekende van „betaling in welke vorm ook", wanneer 
daarbij niet mede aan contributie-betaling is gedacht. Menig 
schoolfeest wordt opgeluisterd door een vaak duur betaalde 
beat- of jazzband. Zouden dergelijke uitvoeringen voortaan vrij 
zijn? 

Vereniging van Letterkundigen 
De Vereniging onderscheidde gaarne de in de memorie van 

toelichting (pagina 2. tweede kolom, tweede alinea) gestelde 
praemisse „dat in beginsel de auteur tegen elk ongeautoriseerd 
gebruik, dat van zijn werk wordt gemaakt, beschermd be-
hoort te zijn, behoudens wanneer een sociale noodzaak of be-
hoefte bestaat zijn recht dienaangaande bij de wet te beper-
ken". 

In dat verband is de voorgestelde beperking van hetgeen be-
schouwd mag worden als „besloten kring" als bedoeld in arti-
kel 12 over het algemeen een belangrijke verbetering. 

De nieuwe redactie van artikel 12, tweede lid, houdt echter 
met de woorden „of uitsluitend dient tot het onderwijs of een 
ander wetenschappelijk doel en voor de toegang tot de voor-
dracht, op- of uitvoering of voorstelling, geen betaling, in 
welke vorm ook, geschiedt" haars inziens het gevaar in van 
ongewilde en ongewenste consequenties. 

Immers zou men zich voor vele schoolvoorstellingen door 
leerlingen te geven van bij voorbeeld toneelstukken, operettes, 
musicals enz., waarvoor men thans terecht auteursrecht be-
taalt, onder deze nieuwe redactie van artikel 12, van de ver-
plichting auteursrecht te betalen ontslagen kunnen achten. 

Studiecommissie Nederlandse Groep A.L.A. I en de Neder-
landse Orde van Advocaten 

De studiecommissie wees erop, dat de volzin in de memorie 
van antwoord op blz. 4, rechterkolom: „Als voorbeelden van 
voordrachten enz. die openbaar zijn omdat toegang tegen 
betaling wordt verleend, kunnen worden genoemd; het gebruik 
van grammofoonplaten tijdens een bal van een wandelsport-
vereniging; een declamatieavond voor een cultureel genoot-
schap", tot misverstand aanleiding kan geven. Wanneer voor 
het bal van de wandelsportvereniging entree wordt geheven, 
geschiedt het ten gehore brengen van grammofoonplaten om 
die reden in het openbaar. Wanneer evenwel het bal gratis toe-
gankelijk is, zal het de vraag zijn of de door de wandelaars 
betaalde contributie verband houdt met het recht het jaarlijkse 

bal bij te wonen. De memorie van antwoord zegt terecht dat 
dit niet het geval is, wanneer de activiteiten van de vereniging 
niet op het houden van ontspanningsbijeenkomsten gericht zijn, 
zodat het organiseren van een voordracht of uitvoering (hier: 
het draaien van grammofoonplaten) een volledig bijkomend 
karakter heeft. Dat mag men van een wandelsportvereniging, 
toch wel aannemen. Maar dan is het door deze vereniging 
gemaakte gebruik van grammofoonplaten tijdens haar koste-
loos toegankelijk bal ook niet een uitvoering in het openbaar. 
Daarentegen zullen de activiteiten van een cultureel gezelschap 
wèl gericht zijn op het houden van een declamatie-avond. De 
door de leden van dit genootschap betaalde contributie mag 
derhalve beschouwd worden als een betaling voor de toegang, 
zodat de voordracht in het openbaar plaats vindt. 

Tijdens de gedachtenwisseling werd door BUMA en 
STEMRA alsmede door de Vereniging van Letterkundigen 
nog gesteld, dat indien men al voor het onderwijs een derge-
lijke ongewenste uitzondering wilde mpken, deze toch uit-
sluitend zou mogen gelden voor datgene wat uitdrukkelijk 
binnen het kader van het officiële lesrooster plaatsvindt. 
Anders zou het gevaar bestaan dat alle mogelijke bijeenkonv 
sten op scholen en schoolterrcinen tot deze uitzonderingsbe-
paling gerekend zouden worden. 

Tevens zou een dergelijke uitzondering uitdrukkelijk be-
perkt moeten blijven tot het normale onderwijs, zodat b.v. 
dansonderricht, etc, daarbuiten valt. 

d. Uitleenrecht 

Vereniging van Letterkundigen 
De vereniging betreurde het, dat men bij de wijziging van 

artikel 12 niet onder „openbaarmaking" heeft begrepen het 
uitlenen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst 
door uitleenbibliotheken. Zij meende dat het „leenrecht", dat 
in 1961 door de jaarvergadering van de Vereniging van Letter-
kundigen met grote meerderheid als juist en billijk werd 
erkend, ook buiten de kring van de auteurs in principe als 
juist werd aanvaard. 

Uit de woorden van de memorie van antwoord (blz. 5, 
linkerkolom) volgt overigens, dat het departement overwegend 
practische bezwaren zou hebben. Vooral dit laatste leek de 
Vereniging onhoudbaar. De Raad voor de Kunst heeft destijds 
een advies uitgebracht aan de desbetreffende minister, waarbij 
werd aangedrongen op een algemene regeling, die geen indivi-
duele betalingen voor afzonderlijke uitleningen inhield, maar 
een algemene som door de overheid te betalen, aangezien d? 
meeste uitleningen toch gedaan werden door bibliotheken die 
van overheidswege worden gesubsidieerd. 

In een andere uitwerking van dit denkbeeld heeft het bestuur 
van het Fonds voor de Letteren in een commissie, waar ook 
de bibliotheken vertegenwoordigd waren, de praktische uit-
werking geformuleerd. Het voorstel dienaangaande is reeds in 
december 1968 aan de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk door het bestuur van het Fonds voor 
de Letteren toegezonden. Aangezien dit feit de Vereniging 
van Letterkundigen bekend was, kwam haar de woordkeus van 
deze afwijzende beslissing volstrekt onhoudbaar voor. Zij zou 
meer begrip hebben voor een standpunt waarbij het uitleen-
recht ten principale buiten de Auteurswet wordt gehouden, 
dan voor een argumentatie die zich op de praktische moeilijk-
heden beroept. 

Studiecommissie Nederlandse Groep A.L.A. I en de Neder-
landse Orde van Advocaten 

De studiecommissie h'id kennis genomen van het oordeel 
der Regering in de memorie van antwoord (blz. 5 linker-
kolom) dat de bezwaren tegen een regeling omtrent het uit-
leenrecht meer van praktische dan van principiële aard zijn. 
Zij drong erop aan dat de Regering in overleg met de belang-
hebbende organisaties naar opheffing dezer praktische be-
zwaren streeft en de hiertoe nodige initiatieven ontplooit. 

7877, 7889 (R446) (2) 
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Artikel 16 en A.M.V.B. 

Koninklijke Nederlandsche Uitgeversbond. 

Het feit, dat de nieuwe regeling in de toekomst een „billijke 
vergoeding" aan de auteur of diens rechtverkrijgenden waar-
borgt, achtte de K.N.U.B. geheel terecht. 

In het algemeen dient daarbij gestreefd te worden naar 
een honorering die: 

a. naar het gevoel van de auteur een voldoende vergoeding 
is voor het nut dat zijn werk heeft in de betrokken publikatie; 

h. per exemplaar zo bepaald is, dat het gemeenschappelijk 
belang van de zo groot mogelijke oplaag voor beiden auteur 
en uitgever, zo goed mogelijk gediend wordt. 

Voorts wees de K.N.U.B. op het feit, dat er verschillende 
soorten bloemlezingen zijn, en dat de oplagen sterk kunnen 
verschillen. 

Ook is de reputatie van de auteur en de functie van een 
fragment van zijn werk van belang. Verder moet overwogen 
worden, dat het niet gaat om de honorering van exclusieve 
openbaarmaking van oorspronkelijk werk. 

Het bovenstaande in aanmerking nemende bleef de K.N.U.B. 
zich afvragen of het wel mogelijk is voor alle gevallen een 
algemene regel als billijk op te stellen op louter kwantitatieve 
basis. De K.N.U.B. zag geen reden tot een dergelijke regel. 
Ook de memorie van toelichting (zie boven blz. 4 rechter-
kolom) geeft geen reden waarom „het voorschrift, dat een 
„billijke vergoeding" verschuldigd zal zijn, dient te worden 
aangevuld . . . . " . 

De K.N.U.B. stelde zich derhalve op het standpunt dat 
enigerlei nadere regeling van de billijke vergoeding niet alleen 
overbodig, maar zelfs schadelijk is, voorzover de voorgestelde 
algemene maatregel van bestuur bovenvermelde nuances niet 
in overweging neemt en uitsluitend op kwantitatieve basis regels 
opstelt. Mocht ondanks deze bezwaren de vrije overeenstem-
ming tussen betrokkenen toch vervangen worden door een 
regeling bij algemene maatregel van bestuur, dan zou de 
K.N.U.B. erop willen aandringen dat een dergelijke regeling 
tot stand komt in overleg met alle bij deze materie betrokken 
organisaties. 

De K.N.U.B. had geen bezwaar tegen een begrenzing van 
de vrijheid tot overname tot enkele korte gedeelten enz., als 
geregeld in artikel 1 6a in het onderhavige ontwerp. 

Bezwaren had zij wel tegen het feit dat een algemene maat-
regel van bestuur in het vooruitzicht wordt gesteld, die dan de 
grens zal fixeren op die, neergelegd in de in 1917 tussen de 
Vereniging van Letterkundigen en de (K.)N.U.B. gemaakte 
afspraak. 

De criteria op dit punt zullen straks geheel anders liggen 
dan toen en moeten dus opnieuw bezien worden. 

In de eerste plaats wordt het korte gedeelte nu wel gehono-
reerd en toen bestond geen vergoedingsplicht. Was dit toen 
een reden het korte gedeelte nauw te begrenzen, nu moet bezien 
worden of er aanleiding is tot een ruimere omvangbeperking. 

In de tweede plaats zijn de behoeften van onderwijs en 
wetenschap in de sindsdien verstreken halve eeuw ingrijpend 
veranderd. 

Studiegroepe Nederlandse Groep A.L.A. I en Nederlandse 
Orde van Advocaten 

De commisie betreurde het dat de Regering bij haar stand-
punt is gebleven, dat de vaststelling van het auteurshonorarium 
bij algemene maatregel van bestuur dient te geschieden. Zij 
vermocht niet in te zien, waarom op dit punt de contracts-
vrijheid op zij moet worden gezet. Dat de noodzaak tot het 
treffen van contractuele regelingen niet zelden een belemme-
ring zou kunnen vormen voor het samenstellen van bloem-
lezingen en andere werken ten dienste van onderwijs en weten-
schap lijkt een onbewezen stelling. Bovendien vreesde de com-
missie dat een vaststelling bij algemene maatregel van bestuur 
ten gevolge zal hebben dat een onvoldoende gedifferentieerd 
„tarief" ontstaat. Dit zou in strijd zijn met de thans gevolgde 
praktijk, waarbij de hoogte der auteursvergoeding afhankelijk 
is van individuele factoren, zoals de aard van het werk, waar-

uit moet worden overgenomen, de persoonlijkheid van de 
schrijver, het doel van het overnemen enz. De blijkbaar in Italië 
bestaande klachten van de auteur over de aldaar bij decreet 
vastgestelde honoraria versterkten de commissie in haar me-
ning. Met de gedachte de regeling der honoraria, indien deze 
volgens het ontwerp zal plaatsvinden, te baseren op het aantal 
verkochte exemplaren in plaats van op het aantal exemplaren 
van de oplage kon de commissie zich verenigen. 

Artikel lóbis. 

Nederlandse Omroep Stichting. 

De Omroep stelde, dat in dit artikel het woord „korte" zou 
moeten vervallen mede gezien de desbetreffende wijziging van 
de Berner Conventie in Stockholm (art. iOhis). Met name in 
een televisie-uitzending is een „court fragment" van een werk 
als een schilderij niet wel mogelijk. In de slotwoorden van dit 
artikel „voor zover zulks . . . . enz." is reeds de gewenste be-
paling opgenomen. 

Ook verwees men nog maar de inhoud van artikel 15 van 
de Duitse wetgeving ter zake. 

Artikel 16ter jttneto artikel 17 

Koninklijke Nederlandsche Uitgeversbond. 

Naar de mening van de K.N.U.B. kan een bevredigende op-
lossing van de mechanische reproduktie van door het auteurs-
recht beschermde geschriften en andere werken slechts gevon-
den worden, indien wordt rekening gehouden met drie factoren 
nl. de nieuwe technische ontwikkelingen, de eisen die de mo-
derne maatschappij stelt en de rechten van auteurs en hun recht-
verkrijgenden (exploitanten). 

De K.N.U.B. betwijfelde of de voorgestelde regeling van ar-
tikel \6ter en artikel 17 beantwoord aan deze criteria. Ten eer-
ste zal immers in een groot aantal gevallen nog steeds de toe-
stemming van de auteur of zijn rechthebbende vereist zijn, het-
geen ten koste gaat van de snelheid waarmee over een repro-
duktie kan worden beschikt. 

Ten tweede kon men niet goed inzien, waarom alleen aan de 
onderneming deze eis niet wordt gesteld, maar te dien aanzien 
wordt volstaan met een dwanglicentie-systeem, gekoppeld aan 
een vergoedingsplicht. 

Ten derde had men bezwaar tegen het vrijelijk copiëren van 
een integraal artikel dat in een nieuwsblad of tijdschrift ver-
schenen is. 

Ten slotte ontging de K.N.U.B. de reden en de billijkheid 
tegenover de auteur en zijn rechtverkrijgenden van de mogelijk-
heid tot de vrijstelling van enige remuneratieplicht voor ver-
veelvoudiging ten behoeve van openbare dienst en van taken 
van in het openbaar belang werkende instellingen. 

Ook de delegatie van wetgeving, die in het voorlaatste lid van 
artikel \6ter wordt verleend achtten velen een uit wetgevings-
oogpunt dubieuze zaak. 

De regeling die de K.N.U.B. voor ogen staat, gaat daaren-
tegen uit van een dwanglicentie-systeem, gekoppeld aan een 
vergoedingsplicht, welke zou moeten gelden voor iedere mecha-
nische reproduktie, welke haar bestemming ook zij, met uit-
zondering van die voor: 

a. het strikt-privé gebruik van de natuurlijke persoon; 

b. het gebruik door de openbare dienst of door de rcchts-
spraak; de woorden „openbare dienst" dienen dan echter in be-
perkte zin te worden opgevat (vgl. art. 11 A.W.) en niet te 
worden vereenzelvigd met „in het algemeen belang werkzame 
instellingen", waaronder immers ook scholen, ziekenhuizen, 
research-instituten, universiteiten, bejaarden-centra, jeugdhuizen 
e.d. kunnen worden begrepen; 

c. het gebruik binnen openbare bibliotheken onder bepaalde 
voorwaarden. 

Uit het wijzigingsvoorstel valt af te leiden, dat de gedachte 
van een dwanglicentie met vergoedingsplicht ook heeft voor-
gezetenen bij de ontwerpers van artikel 17 (nieuw). Naar de 

file:///6ter
file:///6ter
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mening van de K.N.U.B. viel echter niet in te zien, waarom 
slechts de onderneming aan een vergoedingsplicht wordt onder-
worpen en niet alle andere lichamen, zoals b.v. instellingen 
waar wetenschappelijke research wordt bedreven (vaak mede 
ten behoeve van het bedrijfsleven!) en waar op even grote 
schaal als binnen de onderneming wordt gebruik gemaakt van 
apparaten voor mechanische reproduktie (b.v. instituten en 
laboratoria van universiteiten en technische hogescholen). On-
der de voorgestelde redactie van artikel \6ter zouden deze in-
stellingen vrijelijk artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften 
mogen overnemen, ook ten behoeve van een onderneming, zon-
der daarvoor een vergoeding te betalen (art. \6ter, lid 2, on-
der b), terwijl een onderneming dit recht niet heeft (art. 17, 
nieuw). Door deze regeling wordt een kunstmatige scheiding 
tussen bedrijfsleven en b.v. universiteit in stand gehouden, 
welke echter juist in de ontwikkeling van de laatste tijd de ten-
dentie vertoont te verdwijnen. 

Bovendien kan men zich afvragen, of, indien dit onderscheid 
wordt gehandhaafd, de controle op de naleving mogelijk zal 
blijken bij een eenmaal toegekende volledige vrijheid voor ieder 
ander dan een onderneming. 

De K.N.U.B. zou dan ook willen pleiten voor een uitbreiden 
van het régime van artikel 17 (nieuw) over alle gebruikers van 
mechanische reprodukties, met slechts enkele uitzonderingen als 
boven omschreven. 

Verder zou zij echter met het scheppen van uitzonderings-
positie niet willen gaan. 

Wat het vrij copiëren van gehele artikelen betreft, die in een 
nieuwsblad of tijdschrift verschenen zijn (zie art. I6ter, twee-
de alinea onder b), zou de K.N.U.B. erop willen wijzen, dat 
deze vrijheid in strijd lijkt met het beginsel dat zij hierboven 
had uiteengezet, dat nl. voor elke verveelvoudiging een pas-
sende remuneratie wordt gegeven aan de makers van de ge-
bruikte werken en hun rechtverkrijgenden. 

Het copiëren van tijdschriftartikelen in hun geheel is op 
het ogenblik de meest voorkomende vorm van reproductie 
bij het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs (foto-
copiëerapparaten bij bedrijven en universiteiten b.v.). Daar-
naast worden artikelen (en ook b.v. stukken bladmuziek) door 
particulieren gecopiëerd door middel van apparaten die in 
warenhuizen zijn opgesteld. 

Dat alleen het bedrijfsleven zou worden belast voor het 
fotocopiëren van dergelijke artikelen, terwijl ook door anderen 
een massaal gebruik daarvan wordt gemaakt, leek de K.N.U.B. 
in strijd met de billijkheid. 

Bovendien vroeg de K.N.U.B. zich af of de uitzondering ten 
aanzien van de tijdschriften, zoals vermeld onder artikel I6ler 
(tweede alinea, onder b) aan de bedoelingen van de Regering 
beantwoordt. 

Waarschijnlijk heeft de Regering hier voor ogen gehad tijd-
schriftartikelen in een omvang tot ca. 16 bladzijden. In het bij-
zonder in wetenschappelijke tijdschriften komen evenwel tegen-
woordig veelvuldig z.g. overzichtsartikelen voor, welke een 
samenvatting vormen van de stand van het onderzoek op een 
bepaald gebied en welke artikelen gepubliceerd in één of meer-
dere afleveringen een omvang van vele vellen druks beslaan 
(een overschrijding van 100 blz. is geen uitzondering) ' ) . Deze 
tijdschriftartikelen wijken niet af van de ,,meer omvangrijke 
geschriften (opstellen, monografieën)", waarnaar in de me-
morie van antwoord (blz. 6, r.k.) wordt verwezen. Indien dan 
ook ten aanzien van het recht tot verveelvuldiging voor tijd-
schriftartikelen een uitzondering gemaakt zou worden, dient 
dit recht in ieder geval kwantitatief (aantal bladzijden) be-
perkt te zijn. 

In dit verband dient naar de mening van de K.N.U.B. ook 
nog te worden stilgestaan bij de omschrijving van wat in ieder 
geval als „vrije reproductie" zal gelden: nl. de reproductie 
voor „eigen oefening, studie of gebruik" (art. \6ter, lid 1). 
Zij bleef het betreuren dat de woorden „enkele exemplaren" 
niet zijn vervangen door „één exemplaar". 

1) Enkele tijdschriften van een dergelijke omvang werden tijdens de 
hoorzitting ter kennisneming overhandigd; deze liggen op de griffie ter 
inzage. 

Bij de Auteurswet 1912 heeft men, zoals blijkt uit het voor-
lopig verslag, verband willen leggen tussen het begrip „enkele 
korte gedeelten" in artikel 16 en ..enkele exemplaren" in arti-
kel 17. Deze motivering is thans niet meer van kracht. 

Ook in de buitenlandse auteurswetgeving spreekt men in vele 
gevallen van „single copy". 

Ten slotte dient erop gewezen te worden, dat in verband 
met het nieuwe artikel 17 het begrip „enkele exemplaren" 
moeilijk definieerbaar zal worden. Zal de uitleg, welke de rech-
ter aan het begrip „enkele" moet geven, afhankelijk worden 
gesteld van de vraag of de verveelvoudiging gemaakt is in op-
dracht van of door een individu, een grote of een kleine on-
derneming? 

Ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid van het 
dwanglicentie-systeem merkte de K.N.U.B. nog het volgende 
op. 

Momentcel is men in de Verenigde Staten en in Canada doen-
de systemen te ontwikkelen die het mogelijk maken iedere 
mechanische reproduktie te registreren en bij een centrale in-
stantie aan te melden voor een vergoeding welke, volgens een 
bepaald tarief, aan de rechthebbenden op het auteursrecht 
wordt uitgekeerd. 

Ofschoon deze systemen nog niet volkomen aan de eisen van 
de praktijk beantwoorden, mag toch worden verwacht dat zij 
binnen afzienbare tijd bevredigend zullen functioneren. Ook 
in Nederland zou toepassing van deze systemen mogelijk wor-
den, waardoor de aan de auteursrechthebbenden toekomende 
bedragen op vrij eenvoudige wijze kunnen worden berekend 
en uitgekeerd. Overigens heeft, zoals ook de memorie van ant-
woord (blz. 8, linkerkolom) signaleert, hier te lande de Studie-
commissie Fotomechanische Reproductie diverse suggesties ge-
daan voor de praktische uitvoerbaarheid van zulk een regeling, 
die een vergoeding aan de auteursrechthebbende(n) in het 
vooruitzicht stelt. 

Ten aanzien van het slot van art. 16ter moet niet alleen 
rekening gehouden worden met mogelijkheden om werken 
ten gehore te brengen, maar ook om ze op andere manier 
te verveelvuldigen, bijvoorbeeld met behulp van videorecor-
ders, magneetbanden, ponsbanden, computergeheugens. 

BUMA en STEMRA 

Als uitgangspunt van hun beschouwingen stelden het 
BUMA en de STEMRA de volgende prcabcle vraag: 

Vallen partituren van muziekwerken met of zonder woor-
den onder „alle andere geschriften" (art. 10, eerste lid, 1°)? 

Zowel bij positieve als bij negatieve beantwoording van deze 
vraag rezen er bij de beschouwing van deze artikelen proble-
men. 

Bij een positieve beantwoording waren dit de volgende. De 
uitzondering van artikel \6ter, lid 2, onder a, kan onder om-
standigheden aanleiding geven tot inbreuk op het auteursrecht 
van een componist, die zeker, gezien de toelichting in de me-
morie van antwoord, niet bedoeld is. Een manuscript, dat zich 
bij voorbeeld in een bibliotheek bevindt, kan voor eigen ge-
bruik door een aantal musici gefotokopieerd worden, voordat 
de componist tot publikatie overgaat; weliswaar mag een der-
gelijke fotokopie niet aan derden ter hand worden gesteld en 
stellig ook niet buiten de privé-sfeer komen, maar de bevoegd-
heid van de componist om bij uitsluiting van ieder ander te 
bepalen op welk moment en op welke wijze zijn partituur ver-
menigvuldigd zal worden is op overbodige en onaanvaardbare 
wijze uitgehold. Daar komt nog bij. dat de formulering van de 
uitzondering misschien tot misverstanden aanleiding zou kun-
nen geven. Blijkens de toelichting in de memorie van antwoord 
(blz. 6, rechterkolom) gaat het hier om werken, die niet het 
object van exploitatie vormen, zoals brochues, rapporten, etc. 
Het zou aanbeveling verdienen deze bedoeling in de wetstekst 
duidelijker te formuleren. Zeker dient een uitzondering ge-
maakt te worden voor muziekpartituten. Wat betreft de in 
artikel \6ter, lid 6, genoemde Algemene Maatregel van Be-
stuur mag men zich afvragen wat bedoeld is met „in het al-
meen belang werkende instellingen". 
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Met name ia het de vraag of hieronder instellingen van 
onderwijs begrepen zijn. In dat geval zou het, ook al gezien 
de ratio van artikel 17, niet ondenkbaar zijn dat het op een 
Conservatorium of Universiteit mogelijk wordt ten behoeve 
van leerlingen of muziek wetenschappelijke studenten parti-
turen te kopiëren zonder dat dat als inbreuk op het auteurs-
recht zou worden gezien. Het behoeft geen betoog dat dit tot 
onaanvaardbare resultaten zou kunnen leiden. Het is trouwens 
niet in te zien, waarom in artikel I6ter niet, naar analogie van 
artikel 17, gesproken wordt van een billijke vergoeding. Hoe-
wel er bezwaren zouden kunnen bestaan tegen het instituut van 
de „billijke vergoeding" zoals dat in de voorgestelde tekst van 
artikel 17 wordt geïntroduceerd (de noodzakelijke differen-
tiatie in tarief loopt bij een vaststelling bij algemene maatregel 
van bestuur zeker gevaar) lijkt het verschil in behandeling 
tussen de onderneming als bedoeld in artikel 17 en alle andere 
vervaardigers van kopieën niet gerechtvaardigd. 

Bij negatieve beantwoording van de prealabele vraag, wan-
neer dus partituren vallen onder artikel 10, eerste lid, 5°, 
vervallen bovenstaande problemen gedeeltelijk, doch ontstaat 
een nieuw probleem. Artikel \6ter, lid 1, geeft een algemene 
beperking van het auteursrecht, die ook van toepassing is op 
muziekwerken met of zonder woorden. De draagwijdte van 
deze bepaling kan het best geïllustreerd worden aan het pro-
bleem dat ontstaat wanneer een muziekleraar een door hem 
gekocht (of geleend!) exemplaar van een educatief muziek-
werk aan al zijn leerlingen meegeeft met het verzoek het hem 
weer terug te brengen na even een fotokopie (voor eigen 
oefening!) te hebben gemaakt. Wanneer de muziekleraar zelf 
30 fotokopieën maakt en die aan zijn leerlingen ter hand stelt 
is hij duidelijk in overtreding. Maar als de leerlingen de 
kopieën zelf maken is er geen probleem. De auteur van het 
bewuste educatieve werk zit inmiddels naast iedere honore-
ring. Deze praktijk neemt op dit moment reeds onrustbare 
vormen aan. 

Met de verbreiding van de fotomechanische apparatuur zal 
dit, tenzij de wetgever ingrijpt, alleen maar erger worden. Een 
oplossing die alle problemen uit de weg zou ruimen zou be-
staan in het invoegen van de woorden „uitgezonderd die als 
bedoeld bij artikel 10. eerste lid, onder 5°," in het eerste lid 
van artikel \6ter. Veel zou ook al gered zijn als in het tweede 
lid na de woorden „artikel 10, eerste lid, onder 1°" zou wor-
den ingevoegd „en 5°". Het zou dan immers niet mogelijk zijn 
meer dan een gedeelte van het werk te copiëren. 

In meer algemeen termen komen deze problemen voort uit 
het generale probleem waar precies de grens ligt van wat te 
beschouwen is als „eigen oefening, studie of gebruik". Dat dit 
probleem ook al onder de vigerende auteurswet bestaat neemt 
niet weg dat men met name over het „eigen gebruik" sterk 
van mening kan verschillen. 

Bij de gedachtenwisseling werd van de zijde van de 
K.N.U.B. gewezen op de tussen artikel \6ter en artikel 17 
bestaande discrepantie. 

In het tweede lid van artikel 16ter wordt gesproken van het 
„beperkt blijven tot een gedeelte van het werk. . . ."; in arti-
kel 17 is er sprake van „kleine gedeelten van boeken,. .. .". 
Om misverstanden en misbruik te voorkomen pleitte de 
K.N.U.B. ervoor ook in artikel I6ter te spreken van „een 
klein gedeelte". 

Ook de Studiecommissie van de Nederlandse Groep van 
de A.L.A.I. en de Nederlandse Orde van Advocaten toonde 
zich weinig gelukkig met de thans voorgestelde regeling. Zij 
bracht het navolgende naar voren: 

a. De in de memorie van antwoord gegeven interpretatie 
van de woorden ..of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten 
behoeve van zichzelf opdracht geeft" gaat veel te ver. Zij 
omvat mede opdrachten aan derden tot het verrichten van 
bronnen-onderzoek en selectiewerk op ruim omschreven ter-
rcinen. De Studiecommissie meent dat de eis van tevoren 
gespecificeerde opdracht gehandhaafd dient te worden. 

h. Bezwaar werd gemaakt tegen de in het zesde lid van 
art. \6ter geopende mogelijkheid, dat krachtens een af te 

kondigen algemene maatregel van bestuur van de voorgaan-
de bepalingen mag worden afgeweken ten behoeve van de 
openbare dient alsmede ten behoeve van de vervulling van 
taken waarmede in het algemeen belang werkzame instellin-
gen zijn belast. 

Dit ging de Studiecommissie veel te ver. Er zijn in Neder-
land ontelbare instellingen, waarvan met meer of minder recht 
gezegd kan worden in het algemeen belang werkzaam te zijn. 
Te denken valt o.m. aan scholen, publiekrechtelijke en semi-
publiekrechtelijke organisaties, sociale en charitatieve ver-
enigingen en stichtingen, wetenschappelijke instellingen en 
onderzoekcentra, etc. 

Deze zeer rekbare kwalificatie „in het algemeen belang 
werkzame instellingen" maakt een vrijheid van copiëren 
mogelijk, die vèr uitgaat boven de in de memorie van ant-
woord genoemde voorbeelden en boven hetgeen redelijk en 
billijk of praktisch wenselijk is. Er is voorts niet voorzien 
in een billijke vergoeding ten behoeve van de auteur, noch 
in een verbod van afgifte aan derden. 

c. In artikel 17 wordt slechts gesproken van een onder-
neming. De Studiecommissie meende, dat ook het vrije be-
roep van de hier bedoelde uitzondering gebruik moet kun-
nen maken. 

d. De verhouding tussen art. \6ter zesde lid en art. 17 is 
niet duidelijk. Indien een onderneming een opdracht tot het 
verrichten van litteratuur-onderzoek geeft aan een in het alge-
meen belang werkzame instelling als bedoeld in art. I6ter 
lid 6 kan zij in het bezit komen van waardevol wetenschap-
pelijk litteratuur-materiaal, zonder dat enige beperking is ge-
steld ten aanzien van het aantal exemplaren en zonder dat 
de verplichting tot betaling ener vergoeding bestaat. Immers 
in art. 16ter lid 6 ontbreken voorschriften als die van art. 
17 lid 1 in fine en lid 2 (vgl. hierboven sub b). 

e. De Studiecommissie heeft zich voorts afgevraagd, hoe 
de rechtstoestand zal zijn, zolang de in art. \6ter lid 6 en 
in art. 17 laatste lid bedoelde algemene maatregelen van be-
stuur nog niet zijn afgekondigd. Zij bepleitte ter wille van de 
rechtszekerheid de artt. I6ter en 17 niet in werking te doen 
treden, zolang de genoemde algemene maatregelen van bestuur 
niet gereed zijn. 

Uit de vaste commissie werd gevraagd, hoe de verschillende 
organisaties zich opstellen tegenover de opzet van een dwang-
licentie. 

Vanwege de commissie auteursrecht van de Boekmanstich-
ting werd naar voren gebracht, dat in de praktijk het huidige 
artikel 17 zwaar wordt overtreden. Tegen een stelsel van 
dwanglicentie over de gehele linie gekoppeld aan een vergoe-
dingsregeling had men geen bezwaar, mits een uitzondering 
gemaakt wordt voor de overheid. 

Namens de BUMA en de STEMRA werd een afwij-
zend standpunt ten aanzien van het invoeren van een dwang-
licentie ingenomen; men zou zich echter niet zonder meer 
verzetten tegen een andere, meer beperkte opzet. 

De vertegenwoordiging van de K.N.U.B. was van mening, 
dat de dwanglicentie toegepast moet worden indien de situatie 
hiertoe noodzaakt. 

Van de zijde van de Studiecommissie van de Nederlandse 
groep A.L.A.I. en de Nederlandse Orde van Advocaten 
merkte men op, dat dwanglicenties geenszins verwerpelijk be-
hoeven te zijn, het is een kwestie van het afwegen van ver-
schillende belangen. 

Het lijkt een juiste benadering ervoor zorg te dragen dat 
enerzijds de auteur een financiële vergoeding krijgt en dat 
anderzijds zich geen belemmering voor het verkrijgen van 
informatie voordoet. 

Wel zou het wenselijk zijn de in de artt. \6ter en 17 ge-
noemde algemene maatregelen van bestuur achteraf te onder-
werpen aan goedkeuring door het parlement: het gaat hier 
om belangrijke begrenzingen van een burgerlijk recht. 

De belanghebbende groepen stellen er prijs op hierover 
gehoord te worden gedurende een eventuele parlementaire 
behandeling, zoals ook moge blijken uit de belangstelling 
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voor dit openbare verhoor. Tenslotte nog een punt van over-
gangsrecht: de algemene maatregelen van de artt. I6ter en 
17 zullen gereed moeten zijn bij de inwerkingtreding van deze 
artikelen, aangezien anders kopiëren in de tussentijd ge-
blokkeerd zou zijn. 

Een vraag uit de vaste commissie, of het nemen van een 
abonnement op een tijdschrift niet goedkoper is dan dit tijd-
schrift te laten fotokopiëren werd door de K.N.U.B. ont-
kennend beantwoord; de copieertechniek ondergaat een snelle 
ontwikkeling, waardoor het kopiëren steeds goedkoper wordt. 

Dit illustreerde men als volgt: In 1960 kostte een bladzijde 
van een tijdschrift f 0,15; een fotokopie ervan f 0,30en thans 
zijn de kosten van een tijdschriftbladzijde f 0,20 tot f 0,25, en 
zijn de kosten van een fotokopie in de Verenigde Staten reeds 
gedaald tot f 0,15. 

Artikel 17 bis 

Commissie Nederlandse Groep A.L.A.I. en Nederlandse 
Orde van Advocaten. 

De commissie onderschreef de opmerking in de memorie 
van toelichting dat de afweging van alle belangen die betrokken 
zijn bij de in dit artikel geregelde dwanglicentie zo nauwkeurig 
mogelijk zal dienen te geschieden. Nu voorgesteld wordt het 
bijzondere vereiste van een gemeenschappelijke voordracht door 
drie Ministers te schrappen (hetgeen de commissie betreurt), 
vroeg de commissie zich af of het geen aanbeveling verdient 
bedoelde afweging in dier voege tot haar recht te doen komen, 
dat de op grond van dit artikel vastgestelde algemene maat-
regel van bestuur door het parlement dient te worden bekrach-
tigd. 

BUMA en STEMRA 

De mogelijkheid van een dwanglicentie is ieder, die het met 
de maker auteursrechtelijk goed meent een doorn in het oog. 
Dit geldt a fortiori voor een dwanglicentie ten behoeve van 
de grammofoonplatenindustrie. Van enige behoefte aan een 
dwanglicentie is nooit of te nimmer gebleken; integendeel. 

Wat BUMA en STEMRA nog enigszins met artikel 
17bis, lid 2, kon verzoenen was, dat aan het tot stand komen 
van een desbetreffende algemeen maatregel van bestuur drie 
Ministers te pas zouden komen. 

Nu de memorie van antwoord juist deze veiligheidsklep wil 
wegnemen (Nota van wijzigingen onder I) moeten BUMA en 
STEMRA zich categorisch tegen de bepaling van artikel 
11 bis, lid 2 verzetten. 

Ook hier vindt men een geheel onnodig gebruik van een 
mogelijkheid die de Berner Conventie opent, zonder dat daaraan 
een verplichting verbonden is. De auteur kan niet anders dan 
beducht zijn voor de invloed van de economisch zoveel mach-
tiger grammofoonplatenindustrie. 

Artikel 17 ter 

Nederlandse O inroep stichting. 
De omroep hanteerde de stelling dat, zeker indien het woord 

„radiozendorganisatie" wordt gehandhaafd (hoewel de voor-
keur van de omroep uitgaat naar het woord „omroep-orga-
nisme"), de woorden „met haar eigen middelen" moeten 
worden geschrapt en na de woorden „vast te leggen" moet 
worden ingevoegd „of te doen vastleggen". 

Dit is noodzakelijk, omdat meestal de programma's van 
zendgemachtigden (bv. A.V.R.O., K.R.O., enz.) worden vast-
gelegd met middelen van de N.O.S., door personeel van de 
N.O.S. De lettterlijke tekst van het ontwerp maakt dit onmo-
gelijk. Ook blijft de omroep bij het standpunt dat het hanteren 
van de twee barrières (28 dagen en een half jaar) onjuist is. 
Overigens achtte de omroep iedere barrière op zich zelf te 
kort. 

Bij de gedachtenwisseling werd van de zijde van de A.L.A.I. 
opgemerkt, dat de formulering van de Berner Conventie op 

dit punt niet datgene toelaat, wat door de N.O.S. op praktische 
gronden wordt bepleit. 

Hierop werd vanwege de N.O.S. nogmaals gewezen op de 
problematiek, die samenhangt met het begrip „radiozcndorga-
nisatie". Het geheel eigen karakter van het omroepbestel in 
Nederland brengt met zich mee, dat de tekst van de Berner 
Conventie ruim moet worden uitgelegd; doet men dit niet, dan 
gaat de bepaling van de tekst van deze Conventie verder dan is 
bedoeld. 

Artikel 18, junctis artikel III. 

Nederlandse Omroep Stichting 
De N.O.S. wees erop, dat de openbaarmaking van een ver-

veelvoudiging van een bouwwerk, b.v. door middel van een 
film, in een televisie-uitzending wel geoorloofd, doch dat dit-
zelfde indien het in een directe (live) uitzending geschiedt, ver-
boden zou zijn. Hieraan zou tegemoet gekomen kunnen wor-
den door achter het woord „beschouwd" in de voegen: „de 
openbaarmaking in een directe televisie-uitzending,". 

Commissie Nederlandse Groep A.L.A.I. en Nederlandse Orde 
van Advocaten 

In de commissie bestond over dit artikel geen eenstemmig-
heid. Zo waren enkele leden van oordeel, dat dit artikel vooral 
met betrekking tot bouwwerken onnodige belemmeringen op-
werpt voor folders betreffende het vreemdelingenverkeer, prent-
briefkaarten, fotoboeken en encyclopaedieën. In verband hier-
mede had de Nederlandse Groep de vraag opgeworpen of aan 
deze bezwaren niet tegemoet gekomen zou kunnen worden 
door de twee-dimensionale verveelvoudiging van drie-dimensio-
nale werken vrij te laten. Enkele leden zou zulks evenwel in 
het bijzonder voor wat prentbriefkaarten betreft te ver gaan, 
aangezien daar weer sprake is van een wijze van exploitatie van 
het oorspronkelijk werk, waartoe de auteur zijn toestemming 
zou moeten geven, resp. waarvan de auteur emolumenten zou 
moeten ontvangen. 

Bij ongewijzigde aanvaarding van dit artikel zal de naleving 
ervan tot praktische moeilijkheden aanleiding geven. Zo zal het 
voor de maker van prentbriefkaarten of de samensteller van een 
fotoboek niet eenvoudig zijn na te gaan tot wie hij zich moet 
wenden ten einde toestemming te krijgen voor het afbeelden 
(als hoofdvoorstelling) van huizen, bruggen, beelden en andere 
blijvend aan de openbare weg zichtbaar gestelde teken-, schil-
der-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en 
andere plaatwerken, vooral wanneer de oorspronkelijke auteur 
overleden is en het auteursrecht op zijn erven is overgegaan. 
Het gevolg zal zijn dat de uitgever in geval van twijfel van 
opneming van het desbetreffende kunstwerk zal afzien, waar-
door wellicht zeer markante toeristische attracties niet ter ken-
nis van een breder publiek zullen worden gebracht. 

Koninklijke Nederlandsche Uitgeversbond 
Naar de mening van de K.N.U.B. zal de in dit artikel, dat 

het werk in kwestie niet de hoofdvoorstelling van de verveel-
voudiging mag uitmaken, een beletsel vormen voor de totstand-
koming van uitgaven van velerlei aard, met name fotoboeken, 
reisgidsen, encyclopaedieën en geïllustreerde schoolboeken. 

Is de wens tot beperking nog verklaarbaar ten aanzien van 
teken-, schilder- en beeldhouwwerken en plaatwerken - deze 
worden immers in eerste instantie vervaardigd met het doel 
vertoond te worden —, dit is zeker niet het geval waar het 
architectonische werken betreft, ten aanzien van welker ver-
vaardiging het vertoond worden niet primair doel is. 

Ook dient ten aanzien van driedimensionale werken on-
derscheid te worden gemaakt tussen drie- en tweedimensionale 
verveelvoudigingen daarvan. 

De gestelde beperking leidt overigens tot de zeer vreemde 
consequentie, dat wèl geoorloofd zijn verveelvoudigingen van 
twee of meer van de betrokken werken — enkele onder archi-
tectuur gebouwde huizen naast elkaar - doch niet van één 
werk - één van deze huizen! 
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De conclusie van de K.N.U.B. was derhalve dat: geschrapt 
dienen te worden de woorden „indien het werk daarbij niet de 
hoofdvoorstelling vormt"; althans van de beperking worden uit-
gezonderd tweedimensionale verveelvoudigingen van driedimen-
sionale werken; althans worden uitgezonderd architectonische 
werken. 

In ieder geval zullen, aldus de K.N.U.B., toch vrijelijk dienen 
te worden toegelaten afbeeldingen van land, streek of plaats 
typerende bouwwerken als de Scheveningse Pier, de Rotter-
damse Euromast, een stadhuis, kerk, schouwburg of spoor-
stalion. of van wegen- en waterbouwkundige objecten als die 
van de Van Brienenoordbrug of de Deltawerken. 

Voorts zal ook de in artikel III gegeven overgangsregeling, 
inhoudende dat vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet geen verveelvoudigingen meer in het verkeeer mogen wor-
den gebracht, die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
op grond van de huidige tekst van artikel 18 zonder inbreuk 
op het auteursrecht waren vervaardigd, tot velerlei moeiüjk-
heden en onbillijkheden aanleiding geven. Zo is een termijn van 
vijf jaar te kort voor van nature langlopende uitgaven, als b.v. 
fotoboeken en encyclopaedieën, terwijl ten aanzien van uitgaven 
waarvan regelmatig ongewijzigde herdrukken verschijnen als 
schoolboeken en - in mindere mate — reisgidsen, kostbare voor-
zieningen met betrekking tot het staande zetsel getroffen zou-
den moeten worden, wanneer uit dit zetsel cliché's verwijderd 
dienen te worden. Deze moeilijkheden zouden voor een belang-
rijk deel worden opgelost, wanneer artikel III een zelfde over-
gangsregeling zou geven als artikel II en zou bepalen dat de 
oude wet van toepassing is ten aanzien van verveelvoudigingen 
die in dezelfde vorm worden uitgegeven als waarin dit vóór het 
in werking treden van de nieuwe wet voor het eerst is geschied. 

Bij de gedachtenwisseling werd uit de vaste commissie aan 
de Commissie Nederlandse Groep A.L.A.I. en de Nederlandse 
Orde van Advocaten de vraag gesteld, of deze reeds een op-
lossing had gevonden op welke wijze de maker van prent-
briefkaarten of de samensteller van een fotoboek toch op 
verantwoorde wijze zijn werkzaamheden kan verrichten. 

Het antwoord luidde ontkennend. 

Artikel 19. 

Nederlandse Omroep Stichting. 
De N.O.S. betreurde het, dat in het derde lid de woorden 

„of in een radio-uitzending" niet zijn ingevoegd. Het gaat hier 
om een geringe uitzondering, evenals bij nieuwsbladen of tijd-
schriften en met hetzelfde doel. Het niet invoegen betekent, dat 
aan de gegroeide praktijk geweld wordt gedaan. Het beroep op 
artikel Wbis van de Berner Conventie gaat niet op, omdat hier 

evenals in bv. artikel 16, \6his sprake is van zgn. „petites ré-
serves". 

Artikel 25. 

Nederlandse Omroep Stichting. 
Tegen het invoeren van een droit moral post mortem bestaat 

van Omroepzijde bezwaar. Indien al een zekere bescherming 
van de aard van een werk na de dood van de maker nood-
zakelijk zou zijn, zou dit de taak moeten zijn van een orgaan 
als b.v. Monumentenzorg. 

Commissie Nederlandse groep A.L.A.I. en Nederlandse 
Orde van Advocaten. 

De commissie heeft er bezwaar tegen, dat de in dit artikel 
bedoelde persoonlijkheidsrechten na de dood van de auteur 
automatisch in handen komen van zijn nabestaanden, indien 
hij niet iemand anders daartoe heeft aangewezen. Enige leden 
van deze commissie verklaarden in het algemeen bezwaar te 
hebben tegen een „droit moral" post mortem. 

Aldus vastgesteld 1 september 1969. 
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