
Zitting 1969-1970 - 7877 , 7889 (R 4 4 6 ) 
Herziening van de Auteurswet 1912 
Goedkeuring van de op 26 juni 1948 te Brussel 
gesloten herziene Berner Conventie 

NADER VOORLOPIG VERSLAG 

Nr. 9 

(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 
1964-1965 en 1968-1969) 

De vaste Commissie voor Justitie had het na bestudering 
van de memorie van antwoord wenselijk geacht over de aan 
de orde zijnde materie een openbare hoorzitting te houden. 
Deze heeft op 25 juni 1969 plaatsgevonden; het verslag is 
verschenen onder nummer 8. 

Gelet op de complexiteit van de materie en gehoord de 
meningen van verscheidene deskundigen, alsmede van organi-
saties van belanghebbenden meende de commissie aan een 
grondige schriftelijke voorbereiding de voorkeur te moeten 
geven boven een tot in alle details gaande behandeling in de 
plenaire vergadering. 

De commissie besloot derhalve over te gaan tot het uit-
brcngen van een nader voorlopig verslag. 

Een groot deel van de commissie merkte voorts nog het 
volgende op. 

In het voorlopig verslag d.d. 17 november 1965 werd het 
onbegrijpelijk genoemd dat de onderhavige wijzigingen van de 
Auteurswet pas 17 jaar na de herziening van de Berner Con-
ventie in Brussel in juni 1948 als wetsontwerp bij de Kamer 
worden ingediend. 

Het ligt voor de hand dat het feit dat de Regering na het 
uitbrengen van het voorlopig verslag weer ruim 3 jaar gewacht 
heeft met de memorie van antwoord dit onbegrip niet zal 
opheffen; te meer daar inmiddels in 1967 de herziening van 
de Berner Conventie heeft plaatsgevonden. 

De reden voor dit zeer lange uitstel die in de memorie van 
antwoord wordt genoemd — zeer zware belasting van het 
wetgevend apparaat - leek nauwelijks plausibel. 

Zij achtte het betreurenswaardig dat een betere regeling 
van het auteursrecht, een voor de praktijk belangrijke wet, in 
Nederland zo'n achtergebleven gebied is. 

Kunnen de Ministers en de Staatssecretaris mededelen of 
sinds 1 juli 1964 andere dan de 36 in de memorie van toelich-
ting genoemde landen de herziening bekrachtigd hebben? 

Heeft de Regering voorts sinds het uitbrengen van de 
memorie van antwoord al een definitiever standpunt bepaald 
ten aanzien van de herziening van Stockholm? Bestaat er geen 
aanleiding de commissie-Gerbrandy te vragen een meer defini-
tieve regeling van het Auteursrecht voor te bereiden, die reke-
ning houdt met de laatste en de te verwachten onwikkelingen? 
De commisie was overigens van mening, dat een zodanig ver-
zoek aan een snelle afhandeling van de onderlinge aanpassing 
niet in de weg mag staan. 

In een als modern bedoelde wet doet het enigszins vreemd 
aan als in de wet uitsluitend van radio-uitzending e.d. wordt 
gesproken. Wat is het bezwaar desnoods één keer het woord 
televisie te noemen in een apart artikel, luidende: „Waar over 
radio-uitzendingen wordt gesproken worden televisie-uitzen-
dingen daaronder mede begrepen"? 

Artikelen1) 
Artikel 10. Uit de memorie van antwoord blijkt dat de 

Regering - terecht - meent dat voortbrengselen van industriële 
vormgeving niet volledig conform internationale maatstaven 
beschermd zijn door de Auteurswet. 

1) De in dit vershg ip.-.ocmde artikelen hebben betrekking op wetsont-
werp 7877. 
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Tijdens de hearings en uit aan de commissie gerichte brieven 
is gebleken, dat de praktijk grote behoefte heeft aan volledige 
bescherming, met name van tekeningen en modellen van nijver-
heid. 

De op deze bescherming betrekking hebbende verdragen -
het herziene Unieverdrag van Parijs van 1958 en het Benelux-
verdrag van 1966 - zijn wel door Nederland ondertekend maar 
nog niet goedgekeurd. 

Volgens de Commissie Auteursrecht van de dr. E. Boek-
manstichting zou de indieningswet ook nog wel enige tijd op 
zich kunnen laten wachten; deze veronderstelling leek de com-
missie niet onaannemelijk gezien de tijdsduur die het onder-
havige wetsontwerp in beslag heeft genomen. 

Kan de Regering ten aanzien van het tijdstip van indiening 
van de goedkeuringswet concretere mededelingen doen dan 
in de memorie van antwoord voorkomen? 

Als het pessimisme ten aanzien van dat tijdstip gerechtvaar-
digd is zou het naar de mening van de commissie juist zijn als 
in artikel 10, lid 1, 10e, tekeningen en modellen van nijverheid 
expliciet worden vermeld. 

De memorie van antwoord geeft haars inziens geen doorslag-
gevende argumenten om dat niet te doen. Met name is niet 
duidelijk waarom de Auteurswet indien tekeningen en modellen 
in artikel 10 worden opgenomen, dan een bescherming zou 
geven die verder gaat dan gewenst is. 

Gaarne vernam men hieromtrent de mening van de Ministers 
en de Staatssecretaris. 

Artikel 12. a. Het begrip „organisme"; de positie van het 
C.A.S. 

De bewindslieden vermeldden, dat het woord „organisme" 
gekozen was om duidelijk te doen uitkomen, dat het hier gaat 
om het complex van lichamen, dat hier te lande betrokken is 
bij het tot stand brengen van een uitzending. In verband met 
de auteursrechtelijke positie van de auteur rees bij zeer velen 
de vraag, of het verdrag het woord „organisme" ook zo be-
grijpt als het in dit wetsvoorstel wordt geïnterpreteerd, mede 
gelet op het eigen stelsel en de organisatie van ons omroep-
bestel. 

In de memorie van antwoord - blz. 3, linkerkolom, regel 
19 e.v., van onderaf - zeggen de bewindslieden, dat ten aan-
zien van „degenen, die aldus programma's kunnen ontvan-
gen . . . . het C.A.S., de functie (heeft) van een organis-
me 

Het was deze leden niet duidelijk of hieruit moet worden 
afgeleid, dat de Regering het C.A.S. steeds als een organisme 
beschouwt. 

Wat wordt verstaan onder een „complex van lichamen"? 
Behoren de omroepverenigingen tot één organisme, zijn het 

aparte onderdelen van het organisme of zijn ze als een afzon-
derlijk organisme te beschouwen? Kan een omroepvereniging 
soms als een apart organisme beschouwd worden en in een 
ander geval b.v. als onderdeel daarvan? 

Deze leden wensten ook meer inzicht te krijgen in het begrip 
„afzonderlijke openbaarmaking". Is er sprake van een „afzon-
derlijke openbaarmaking" als een nieuw publiek bereikt wordt? 
Wanneer is er sprake van een nieuw publiek? 

Is met de thans voorgestelde redactie bedoeld - of zal dit in 
feite tot gevolg hebben - , dat een verandering bewerkstelligd 
wordt in de tot nu toe gevestigde jurisprudentie ten overstaan 
van de draadomroep? 

Op de in het voorlopig verslag gestelde vraag of de beschik-
baarstelling van geselecteerde programma's uit binnen, en bui-
tenland door de PTT via het C.A.S, valt onder de uitzondering 
van het nieuwe laatste lid van artikel 12, is in de memorie van 
antwoord niet duidelijk geantwoord. Deze leden wensten gaarne 
alsnog een antwoord op bovengenoemde vraag. 

Andere leden, te weten verscheidenen en sommigen, was het 
in het bijzonder tijdens de hoorzitting ook duidelijk geworden 
dat er grote onzekerheid bestaat ten aanzien van het begrip 
„organisme". Om een beter beeld te krijgen lieten zij nier-
onder een overzicht van de mogelijkheden volgen. 

a. Een omroeporganisatie zendt niet via een draad een door 
haar zelf vervaardigde opname uit. 

b. Een door een omroeporganisatie vervaardigde uitzending 
wordt tegelijkertijd via een draad door een C.A.S. of een derge-
lijk stelsel en „normaal" uitgezonden. 

c. Een C.A.S. zendt (via een draad) een programma uit dat 
door een Nederlandse omroeporganisatie is vervaardigd en al 
eens is uitgezonden. 

d. Een C.A.S. zendt (via een draad) een nieuw of buiten-
lands programma uit. 

Onder C.A.S. wordt hier steeds verstaan een systeem dat 
meer is dan een centrale antenne in plaats van individuele an-
tennes; het onderscheid dat in de memorie van antwoord wordt 
gemaakt tussen C.A.I. antennes die een geselecteerd pro-
gramma geven en C.A.S. waarmede programma's kunnen wor-
den ontvangen leek deze leden volgens het arrest van de Hoge 
Raad dd. 27 juni 1958, NJ 58 nr. 405, onjuist. 

Indien de bewindslieden deze mening niet delen kunnen 
zij dan aangeven waarom dit arrest niet op een C.A.I. selectie 
systeem toepasselijk zou zijn? 

Geval a. Dit geeft geen problemen; Auteursrecht is nor-
maal verschuldigd. Wel moet in dit verband de vraag worden 
beantwoord of als een omroeporganisatie een programma 
maakt met de outillage van de N.O.S. dan het laatste lid van 
artikel 12 geldt. Deze vraag wordt mede gesteld bij artikel 
liter in verband met het woord radiozendorganisatie. 

Geval b. Het C.A.S. behoeft volgens de Ministers en Staats-
secretaris geen toestemming van de auteur. 

Geval c. Door de schrapping van het woord „gelijktijdig" 
in de laatste zin van artikel 12 zou het C.A.S. dit programma 
volgens de bewindslieden mogen uitzenden zonder toestemming 
van de auteur. 

Geval d. Het C.A.S. moet de toestemming van de auteur 
hebben. 

Aannemende dat in het bovenstaande de bedoeling van de 
Ministers en de Staatssecretaris is weergegeven meenden zij 
dat de voorgestelde regeling aldus niet duidelijk is en boven-
dien, als de interpretatie van de bewindslieden wordt aange-
houden niet juist. 

Niet duidelijk, omdat volgens het arrest van de Hoge Raad 
het C.A.S. wel een nieuwe vorm van openbaarmaking geeft 
en dus wel in alle gevallen toestemming van de auteur nodig 
heeft. Als de Ministers en de Staatssecretaris dit niet willen 
moet de wet anders geformuleerd worden. 

Niet juist — in de interpretatie van de bewindslieden - omdat 
naar de mening van de andere leden, hier aan het woord 
de auteur wel apart toestemming behoort te moeten geven voor 
een C.A.S.-uitzending, uiteraard met de mogelijkheid daarvan 
contractueel af te wijken. 

b. Gelijktijdige openbaarmaking. 
Zeer velen stelden de vraag om welke redenen het woord 

„gelijktijdig" aanvankelijk in de wetstekst was geplaatst. Be-
vordert het verdwijnen van het woord „gelijktijdig", dat een 
toestemming tot uitzending in feite betekent, dat alle andere 
vormen van openbaarmaking, zelfs door andere delen van het 
organisme, tot in lengte van dagen geoorloofd worden (waar-
onder het uitgaverecht)? Vele andere leden maakten soortgelijke 
opmerkingen. 

Naar het oordeel van andere leden zou toestemming van de 
auteur - behoudens andere overeenkomsten - vereist moeten 
zijn voor elke openbaarmaking; een C.A.S.-uitzending is vol-
gens de Hoge Raad een aparte openbaarmaking, zodat ook 
daar toestemming voor vereist is. De wettelijke regel moet zijn: 
toestemming per keer; de afwijking moet apart overeenge-
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komen worden. De memorie van antwoord prefereert het om-
gekeerde systeem, waardoor naar hun mening de auteur te 
weinig beschermd wordt. Hieruit volgt tevens dat naar hun 
mening het laatste lid van artikel 12 kan worden geschrapt; 
subsidiair dat in elk geval het woord „gelijktijdig" moet worden 
gehandhaafd. 

c. Besloten kring 
Door zeer vele leden - en met hen door vele anderen - werd 

betwijfeld, of gesteld kan worden, dat school- en collegegeld niet 
geacht kunnen worden mede te dienen tot betaling voor hetgeen 
van tijd tot tijd ten behoeve van het onderricht pleegt voor-
gedragen te worden. 

Als een uitzondering voor het onderwijs gemaakt wordt, 
verdient het dan wellicht aanbeveling deze te beperken tot dat-
gene wat binnen het kader van het officiële rooster plaats 
vindt? Indien zo'n uitzondering gemaakt wordt, zijn onderteke-
naars dan ook van mening, dat deze beperkt moet blijven tot 
het normale schoolonderwijs, zodat b.v. dansonderricht er 
buiten blijft? 

Hoe is het gesteld met de schoolvoorstellingen door leer-
lingen te geven waar toneelstukken, schoolconcerten, enz. 
worden uitgevoerd? Zijn deze „vrij" als gevolg van de woorden 

of uitsluitend dient tot het onderwijs of een ander 
wetenschappelijk doel en voor de toegang . . . . geen betaling 

geschiedt"? 
Ook bij andere leden bestond over het begrip „besloten 

kring" (artikel 12, lid 2) onduidelijkheid. Wat denken de 
bewindslieden van de suggestie om „kennisse" te vervangen 
door „huiselijke"? Hun was niet duidelijk waarom bij open-
baarmaking die dient tot onderwijs of een ander wetenschap-
pelijk doel toestemming van de auteur of bij gebreke aan 
toestemming een billijke vergoeding, niet vereist is. Het recht 
op vergoeding wordt elders in dit wetsontwerp (artikel 16) 
wel erkend; waarom dan hier niet? 

Ook was de memorie van antwoord over de eis van geen 
betaling niet duidelijk. Het scheen hen onjuist dat college-
gelden e.d. niet in de zin van dit wetsontwerp als betaling 
zouden gelden; als de Ministers en de Staatssecretaris in het 
kader van dit artikel geen toestemming van de auteur vereist 
willen laten zijn, moet dat op grond van het onderwijskundige 
doel of de beslotenheid. Zijn de Ministers voorts van oordeel 
dat de vrijstelling alleen geldt voor het normale onderwijs, 
dus niet voor buiten het normale onderricht vallende aktivi-
teiten, zoals bv. schoolfeesten waar een betaald bandje speelt? 

d. Uitleenrecht 
Ten aanzien van het uitleenrecht merkten zeer vele leden 

het volgende op: Op welke „praktische bezwaren" doelen de 
ondertekenaars? Hoe wordt gedacht over het advies van de 
Raad voor de Kunst waarbij werd aangedrongen op een 
algemene regeling, welke geen individuele betalingen voor 
afzonderlijke uitleningen inhield, maar een algemene som door 
de overheid te betalen? Is de Regering bereid, met de belang-
hebbende organisaties naar opheffing van de gestelde prak-
tische bezwaren te zoeken? Enige tijd geleden hebben protes-
terende auteurs zich over deze zaak tot de Minister van 
C.R.M, gericht. Welke toezeggingen heeft deze Minister naar 
aanleiding daarvan gedaan? Hoe is het „uitleenrecht" in andere 
nationale wetgevingen b.v. van de E.E.G. geregeld? 

Vele andere leden meenden, dat zo snel mogelijk een regeling 
van het uitleenrecht tot stand dient te komen. Verwerking in 
dit wetsontwerp leek hen alleen aanvaardbaar, indien dit niet tot 
vertraging - hetzij van dit ontwerp, hetzij van de erkenning van 
het leenrecht - zou leiden. 

Andere leden vroegen of het niet dringend gewenst is in 
dit wetsontwerp het uitleenrecht desnoods nog voorlopig te 
regelen? Zijn de bewindslieden bereid in dit wetsontwerp alsnog 
een regeling op te nemen? 

Artikel 15bis. Zou het geen aanbeveling verdienen artikel 
\5bis reeds nu zodanig te wijzigen dat het wordt aangepast 
aan de resultaten van de Stockholmse Conferentie? Het kwam 

andere leden voor dat er van een principiële wijziging geen 
sprake is, maar wel van een praktische verbetering. 

Artikel 16. Is het mogelijk in de praktijk een billijke rege-
ling omtrent het auteurshonorarium bij algemene maatregel 
van bestuur op te stellen, waarbij louter kwantitatieve maat-
staven gelden, zo vroegen zeer velen. 

Zullen de belanghebbende organisaties mede in het overleg 
betreffende de inhoud van de algemene maatregel van bestuur 
betrokken worden? 

Willen de indieners nader ingaan op hun idee betreffende 
de fixering van de grens in de hierbedoelde algemene maatregel 
van bestuur? 

De argumenten in de memorie van antwoord voor het 
standpunt dat de Ministers en de Staatssecretaris blijven in-
nemen ten aanzien van het vastleggen van auteurshonoraria 
in een algemene maatregel van bestuur konden andere leden 
vooralsnog niet overtuigen, vooral niet nu tijdens de hearing 
gebleken is dat ook de K.N.U.B. - dus die betrokkenen die 
volgens de memorie van toelichting hinder kunnen onder-
vinden van vrije onderhandelingen tussen partijen — tegen een 
dergelijke vaststelling zijn. 

Het lijkt zowel juridisch als feitelijk een ongewenste toestand 
de prijs van een roerende zaak in een algemene maatregel van 
bestuur vast te leggen. Juridisch omdat het in strijd is met het 
beginsel van vrije beschikkingsmacht over eigendommen — dat 
weliswaar in tal van wetten en maatregelen wordt aangetast, 
maar dan steeds voorzover dat nodig is voor de bescherming 
van anderen - welke behoefte aan bescherming in casu niet 
aangetoond is; feitelijk zoals reeds gezegd omdat het door 
betrokkenen noch als gewenst noch als noodzakelijk wordt 
ervaren. 

Zeer velen wezen erop, dat het geven van wettelijke regelen 
in deze wordt bemoeilijkt door het feit, dat met name op het 
terrein van de fotokopieerapparatuur en de toepassing daarvan 
een onoverzichtelijke situatie bestaat. Is het mogelijk de be-
schikking te verkrijgen over méér gegevens aangaande de aard, 
de hoeveelheid en de doeleinden waarvoor de fotokopieën wor-
den vervaardigd b.v. door een onderzoek te doen instellen bij 
een aantal bibliotheken? 

In dit verband werd ook de vraag gesteld, hoe de houding 
zal zijn tegenover de z.g. „coin-operated" fotokopieerauto-
maten die opgesteld zijn o.m. in warenhuizen en op vlieg-
velden. Bestaat reeds inzicht wat daar als regel gekopieerd 
wordt? 

Wat is het oordeel, bezien vanuit auteursrechtelijke conse-
quenties, van de bewindslieden over het voornemen van de PTT 
om in een aantal postkantoren een proef te nemen met de plaat-
sing van fotokopieerapparaten? 

Sluiten de bij nota van wijziging voorgestelde veranderingen 
aan bij de nieuwe versie „Stockholm"? 

Indieners wijzen erop, dat hun uitgangspunt ongewijzigd 
gebleven is: enerzijds aanpassing aan de praktijk, anderzijds 
waken tegen uitholling van het auteursrecht. Zij willen ter 
bereiking van het juiste evenwicht van enigszins andere begin-
selen uitgaan dan die van het oorspronkelijk ontwerp. Welke 
andere beginselen zijn dit met name? Verder rees bij deze 
leden de vraag of indieners bedoelen, dat ze met het voren-
genoemde evenwicht willen aangeven, dat de belangen van de 
auteurs voor hen even zwaar wegen als de belangen van de 
maatschappij in het algemeen. 

Wat is concreet bedoeld met „in het algemeen belang werk-
zame instellingen?" Vallen hier zonder onderscheid alle biblio-
theken onder? Aan welke instellingen is precies gedacht? Deze 
leden wezen er vervolgens op, dat het begrip „enkele exem-
plaren" moeilijk te definiëren kan zijn. Speelt de grootte van 
de instelling of van de onderneming, waarvoor ze gebruikt 
moeten worden, hierbij een rol? 

Vallen de brieven, bedoeld in artikel I6ter, lid 2, onder a? 
Kan nader omschreven worden wat thans verstaan wordt 

onder „eigen oefening, studie of gebruik"? Kan hier de op 
universiteiten enz. gebruikelijke „groepsresearch" onderge-
bracht worden? 

file:///5bis
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Bij dit artikel wordt ook verwezen naar artikel 10 en in dit 
verband werd de volgende vraag gesteld: Vallen partituren 
van muziekwerken met of zonder woorden onder „alle andere 
geschriften" genoemd in artikel 10, eerste lid, onder 1? 

In het vierde lid van dit artikel wordt gesproken over het 
„langs mechanische weg ten gehore brengen". Hier wordt 
kennelijk gedoeld op de z.g. band-recorder. Zal deze bepaling 
zo breed zijn op te vatten, dat in het algemeen er informatie-
overdracht onder valt, b.v. via video-recorder, computer-
geheugens, magneet- en pons-banden, enz.? 

Artikel 16ter en artikel 17. Tussen de artikelen \6ter en 17 
bestaat er een verbale discrepantie. In artikel lóter wordt 
gesproken van „beperkt blijven tot een gedeelte van het 
werk . . .", terwijl in artikel 17 sprake is van „kleine gedeelten 
van boeken . . .". Zeer vele leden meenden, dat het over-
weging verdient ook in artikel \6ter te spreken van „een klein 
gedeelte". 

Op dit punt merkten anderen op, dat zowel uit de memorie 
van antwoord als uit hetgeen tijdens de hearing naar voren 
werd gebracht, als uit diverse publicaties blijkt dat het uiterst 
moeilijk is de rechten van de auteur en de eisen van de praktijk 
met elkaar in overeenstemming te brengen op het punt van 
mechanische reproductie. Men was het er over eens — ook de 
memorie van toelichting, blz. 6, rechterkolom, 2de volledige 
alinea - dat de regeling, zoals die nu wordt voorgesteld, niet 
volmaakt is en waarschijnlijk binnen kortere of langere tijd 
gewijzigd zal moeten worden; met name in verband met on-
voorspelbare technische ontwikkelingen. Van deze onvolmaakt-
heid uitgaande behoeft alleen de vraag te worden beantwoord 
of de voorgestelde tekst op dit moment zo goed mogelijk is. 

Naar de mening van deze leden zijn er nog verbeteringen 
mogelijk, in de zin zoals door de K.N.U.B. voorgesteld tijdens 
de hearings. Zou de Minister bereid zijn de artikelen I6ter en 
17 (nieuw) in deze zin te wijzigen? 

Daarmee zou tevens het onderscheid tussen ondernemers en 
vrije beroepen met betrekking tot hun mogelijkheden tot vrije 
reproductie zijn verdwenen. Voor de rechtszekerheid lijkt het 
voorts van belang indien de Ministers te kennen geven of 
partituren van muziekwerken met of zonder woorden, onder 
artikel 10, 1ste lid, Ie, of onder artikel 10, 1ste lid, 5e vallen; 
aannemende dat het laatste het geval is, lijkt het redelijk in 
artikel \6ter, 2de lid, op te nemen na „onder Ie" „en onder 5e". 

Artikel 17. Zeer vele leden zouden gaarne een antwoord ont-
vangen op de vraag wat wordt verstaan onder het woord 
„onderneming"? Zal dit begrip in de algemene maatregel van 
bestuur nader uitgewerkt worden? Worden de zgn. vrije be-
roepen hier met opzet buiten gelaten; valt het wellicht aan te 
bevelen het begrip te verwijden tot „beroep en bedrijf"? Kun-
nen de omroepverenigingen er onder gerekend worden? 

Aan het slot van blz. 7 rechterkolom, memorie van ?nt-
woord wijzen de bewindslieden erop, dat deze regeling niet 
ideaal is. Er moet een organisatie komen op nationaal en inter-
nationaal niveau, die op gaat treden namens de rechthebbenden 
tot het auteursrecht. Indien de totstandkoming van zo'n organi-
satie stagneert, is dan een initiatief van de overheid op dit 
gebied te verwachten? 

Voorts merkten deze leden op, dat de toestemming van de 
auteurs nog vaak is vereist. 

Waarom wordt alleen ten aanzien van de onderneming het 
dwanglicentiesysteem gekoppeld aan een vergoedingsrecht? Dit 
brengt een grote scheiding teweeg tussen bedriifsleven en uni-
versiteit. Hoe is de controle op de naleving mogelijk? 

Hoe verhouden zich artikel \6ter, lid 6 en artikel 17. in het 
geval een opdracht tot literatuuronderzoek door een onder-
neming gegeven wordt aan een in het algemeen belang werk-
zame instelling, b.v. een universiteit of hogeschool? Verder 
vroegen de leden, hier aan het woord, of onit de noodzaak 
van een dwanglicentie ten behoeve van de arammofoonplaten-
indnstrie in hetv erleden in Nederland is gebleken. 

Waarom is afgezien van de gemeenschappelijke indiening 
van de in artikel \lbis, lid 2. voorgestelde algemene maatregel 

van bestuur? Zijn de indieners bereid, bij hun antwoord over 
te leggen een concept voor de algemene maatregel van bestuur 
zoals zij zich gedacht hebben, zodat de Kamer zich een idee 
kan vormen over de door de regering gekozen belangenaf-
weging? 

Ten aanzien van de dwanglicentie merkten andere leden 
op dat het inderdaad denkbaar geacht moet worden dat het 
belang van openbaarmaking ook zonder toestemming van de 
auteur moet prevaleren boven het beginselrecht van die auteur. 
Omdat hier echter sprake is van een belangrijke inbreuk op 
een burgerlijk recht (vgl. hierboven ad artikel 16) zouden wij 
de Ministers willen vragen wat zij denken van de constructie 
van een algemene maatregel van bestuur die binnen korte tijd 
na uitvaardiging door het parlement moet worden bekrachtigd. 

Deze leden waren er vooralsnog niet van overtuigd dat de 
grammofoonplatenindustrie een dwanglicentie systeem nodig 
heeft om de strijd om het bestaan te kunnen volhouden. Is het 
juist dat er nooit enige behoefte aan is gebleken? 

Het lijkt ondenkbaar dat een auteur van een muziekwerk 
niet bereid zou zijn tegen een redelijke prijs aan de grammo-
foonplatenindustrie toestemming tot openbaarmaking te geven 
van een reeds openbaar gemaakt werk. De noodzaak van grote 
spoed — een argument op grond waarvan onderhandelingen 
zouden kunnen worden afgewezen — is bij deze materie even-
min denkbaar. Menen de Ministers - de Berner Conventie eist 
deze bepaling niet - bij nadere overweging niet dat deze be-
paling gemist kan worden? 

Indien de werkgelegenheid een dergelijke dwanglicentie 
noodzakelijk zou maken — het lijkt ondenkbaar - zou dat zo'n 
bijzondere situatie zijn dat daarvoor wetswijziging op zijn 
plaats is, althans dat het parlement daarover mee beslist. 

Artikel 17ter. Van omroepzijde werd tijdens het openbaar 
gehoor opgemerkt, dat de programma's van zendgemachtigden 
worden vastgelegd met middelen en personeel van de N.O.S. 
Verdient het derhalve geen aanbeveling in te voegen:,,.... of 
te doen vastleggen . . . . " , zo vroegen zeer vele leden. 

Wie ziet erop toe, dat de onbruikbaarmaking binnen de ge-
stelde termijn plaatsvindt? 

Artikel 18. Van de zijden van de N.O.S. werd erop ge-
wezen, zo merkten zeer velen op, dat de openbaarmaking van 
een bouwwerk b.v. door middel van een film wél geoorloofd is, 
doch dat dit verboden zou zijn in een directe uitzending. Is 
dit te voorkomen door achter het woord „beschouwd" in te 
voegen „de openbaarmaking in een directe televisie-uitzen-
ding"? 

Zal door het in werking treden van dit artikel de totstand-
koming van fotoboeken, reisgidsen e.d. belemmerd worden? 

Hoe is het oordeel van de Regering over de suggestie de 
twee-dimensionale verveelvoudiging van drie-dimensionale wer-
ken vrij te laten? Is niet te overwegen met betrekking tot deze 
materie de overgangsbepaling van artikel II in plaats van 
artikel III toe te passen? 

Andere leden stelden de vraag, of het geen aanbeveling zou 
verdienen indien twee-dimensionale verveelvoudigingen van 
architectonische werken - met vermelding van de auteur — wel 
werd toegestaan? 

Zou het voorts niet wenselijk zijn de termijn van vijf jaar 
van artikel III aldus te wijzigen dat uitgaven die vóór de in-
werkingtreding van deze wet zijn uitgegeven in elk geval mogen 
worden „uitverkocht". 

Artikelen 31, 32 en 33. Welke initiatieven kunnen van over-
heidswege genomen worden om de bestaande onwetendheid weg 
te nemen, die ertoe leidt, dat wel zeer gemakkelijk auteursrech-
telijke delicten door middel van een fotokopieerapparaat begaan 
worden? Meent de Regering hier een taak te hebben en hoe 
denkt ze dit euvel te bestrijden? 

Artikel 47. Zeer vele leden wensten bij de mondelinge be-
handeling op de betekenis van artikel 47 voor de bescherming 
van werken van niet-Nederlanders terug te komen. Zij meen-
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den, dat de ontworpen regeling afwijkt van b.v. het Duitse en 
het Franse recht. Volgens sommige gezaghebbende schrijvers 
heeft de H.R. een vrijheid van interpretatie, die ertoe zou 
kunnen leiden, dat de Berner Conventie Nederland verplicht 
het origineel van in België in de Nederlandse taal gepubliceerde 
werken te beschermen. 

Het zou dan voor buitenlandse auteurs, die krachtens hun 
nationaliteit niet beschermd zijn, aantrekkelijker worden hun 
werk eerst in België uit te geven en niet in Nederland. 

Vastgesteld 4 maart 1970. 
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