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In haar nader voorlopig verslag verklaart de vaste Commissie 
voor Justitie dat zij aan een grondige schriftelijke voorbe-
reiding de voorkeur geeft boven een tot in alle details gaan-
de behandeling in de plenaire vergadering. De ondergeteken-
den zullen van hun kant tot deze grondige voorbereiding 
gaarne hun volle medewerking verlenen; bij de beantwoor-
ding van het verslag is daarom hier en daar enige uitvoe-
righeid betracht. 

Een groot deel van de Commissie beklaagt zich erover 
dat de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Brus-
selse herziening van de Berner Conventie door de Regering 
zo lang is uitgesteld. Het werd betreurenswaardig geacht 
dat een betere regeling van het auteursrecht in Nederland 
zo'n achtergebleven gebied is. Ook de ondergetekenden be-
treuren het dat de gang van zaken met betrekking tot de 
aanpassing van de Nederlandse wetgeving tot nu toe zo 
weinig voorspoedig is geweest. De complexiteit van de ma-
terie, waarvan ook in het nader voorlopig verslag sprake is, 
heeft echter voor een niet gering deel tot deze vertraging 
bijgedragen. De snelle ontwikkeling van de techniek, met 
name op de gebieden van de fotomechanische reproduktie 
en het centraal antennesysteem, dwong bij de opstelling van 
de memorie van antwoord tot een hernieuwde overweging 
van de auteursrechtelijke problemen die daarmee verband 
houden. Dat deze vraagstukken verre van eenvoudig zijn, 
blijkt ook wel uit de uitvoerbaarheid waarmee zij in het na-
der voorlopig verslag worden behandeld. In verband met de 
opmerking van de Commissie over de belasting van het wet-
eevend apparaat moge er op worden gewezen dat de werk-
zaamheden op internationaal auteursrechtelijk gebied de 
laatste jaren sterk zijn toegenomen. Voor een belangrijk 
deel hangt dit samen met de wensen van de ontwikkelings-
landen met betrekking tot verlaging van het internationale 
auteursrechtelijke beschermingsniveau. Daarop zal in het on-
derstaande nog worden teruggekomen. 

Na 1 juli 1964 hebben de volgende zes landen zich nog 
aangesloten bij de Brusselse versie van de Berner Conven-
tie: Argentinië, Australië, Chili, Bondsrepubliek Duitsland, 
Mexico en Uruguay. Voorts hebben twee landen, op welke 
de Berner Conventie (versie van Brussel) van toepassing 
was voordat zij onafhankelijk werden, inmiddels verklaard 
dat zij partij bij de Conventie willen blijven (Bondsrepu-
bliek Kameroen en Madagascar); een ander land, Mauri-
tius, heeft daarentegen verklaard de Berner Conventie niet 
meer te zullen toepassen. Een land, Boven-Volta, heeft 
voorts de Berner Conventie opgezegd. 

Zoals in de memorie van toelichting reeds werd mede-
gedeeld kan toetreding tot de materiële bepalingen van de 
Stockholmse versie van de Berner Conventie slechts plaats 
vinden, wanneer gelijktijdig het Protocol met betrekking 
tot de ontwikkelingslanden wordt aanvaard. Met betrekking 
tot dit Protocol doen zich echter aanzienlijke moeilijkheden 
voor. In februari 1969 heeft een vergadering plaatsgevonden 
van de uitvoerende comité's van de Conventie van Bern 
en van de Universele Auteursrechtconventie. Daar werd in 
een gemeenschappelijke resolutie van de beide comité's ge-
constateerd dat het Protocol door een groot aantal lid-sta-
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ten niet is aanvaard; tevens werd besloten tot het instellen 
van een gemeenschappelijke studiegroep die o.m. tot taak 
kreeg de internationale auteursrechtelijke betrekkingen tus-
sen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen te bestude-
ren. Deze studiegroep, waarvan ook Nederland deel uit-
maakte, heeft in september-oktober 1969 een aantal aanbc-
velingen opgesteld, strekkende tot herziening van de Berner 
Conventie en van de Universele Auteursrechtconventie. On-
der meer werd aanbevolen het Protocol los te maken van 
de Akte van Stockholm. Hierdoor zal de toetreding tot de 
Akte van Stockholm mogelijk worden zonder dat tevens het 
Protocol wordt aanvaard; de praktische betekenis van het 
Protocol zal daardoor uiteraard zeer sterk worden geredu-
ceerd. Wel zouden volgens dezelfde aanbevelingen in de 
Akte van Stockholm andere voorzieningen moeten worden 
getroffen ten behoeve van de ontwikkelingslanden. In de 
loop van 1970 zijn aan de hand van deze aanbevelingen 
concrete ontwerp-teksten opgesteld. Eerder, in 1969, was 
reeds besloten dat in 1971 diplomatieke conferenties bijeen 
geroepen zouden worden tot herziening van de Berner Con-
ventie en van de Universele Auteursrechtconventie. Deze 
conferenties zullen plaatsvinden te Parijs, van 5-24 juli 1971. 
Gehoopt mag worden dat hier resultaten zullen worden be-
reikt die zowel voor de ontwikkelingslanden als voor de ont-
wikkelde landen aanvaardbaar zullen zijn. De ondergeteken-
den menen echter, dat het, gegeven deze omstandigheden, 
niet goed mogelijk is thans reeds een standpunt te bepalen 
met betrekking tot de herziening van Stockholm. 

Gevraagd werd voorts of er aanleiding bestaat de Ad-
viescommissie voor het Auteursrecht te vragen en meer 
definitieve regeling van het auteursrecht voor te bereiden, 
die rekening houdt met de laatste en de te verwachten ont-
wikkelingen. De ondergetekenden mogen vooreerst opmer-
ken dat het rekening houden met de te verwachten ontwik-
kelingen huns inziens op het gebied van het auteursrecht 
uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk is. Ontwikkelingen op 
auteursrechtelijk gebied plegen voor een groot deel het ge-
volg te zijn van ontwikkelingen op technisch gebied. Om-
trent de technische ontwikkelingen op het gebied van com-
municatiemiddelen kan men bepaalde toekomstverwachtingen 
hebben; het is echter zeer moeilijk een prognose te geven 
van de juridische consequenties daarvan. Hiervoor zou men 
behalve de technische ontwikkelingen zelf ook de toekom-
stige maatschappelijke en economische betekenis daarvan 
moeten kunnen voorzien. Diezelfde moeilijkheid doet zich, 
zij het in mindere mate, ook voor bij ontwikkelingen die nu 
reeds i:i volle gang zijn. Over sommige onderwerpen, b.v. 
communicatiesatellieten, bescherming van computerprogram-
ma's, bestaat internationaal nog volstrekt geen overeenstem-
ming. Andere, zoals de mechanische reproduktie en centrale 
antennesystemen, geven in de concrete uitwerking nog aan-
zienlijke moeilijkheden gelijk ook bij het onderhavige ont-
werp wel is gebleken. Dit alles wil niet zeggen dat de 
ondergetekenden een vernieuwing van onze Auteurswet voor 
onmogelijk houden. Ook de ons omringende landen zijn 
in het recente verleden tot het invoeren van een nieuwe 
Auteurswet overgegaan. (Engeland 1956, Frankrijk 1957, 
Duitsland 1965). Urgent achten de ondergetekenden een 
dergelijke totale herziening voor Nederland echter niet. Naar 
hun indruk is in de praktijk niet gebleken van een duide-
lijke behoefte aan een geheel andere opzet dan die welke 
voor de Auteurswet 1912 is gekozen. Zij zien dan ook 
op dit ogenblik geen aanleiding de Adviescommissie voor 
het Auteursrecht te vragen de voorbereiding van een algehele 
herziening ter hand te willen nemen. 

In het wetsontwerp is het begrip „radio-uitzending" mede 
gebruikt om daarmee televisie-uitzendingen aan te duiden. 
Dit is geschied in navolging van de terminologie van de 
Berner Conventie. Erkend zij echter dat het de voorkeur 
verdient een dergelijke niet noodzakelijke afwijking van het 
normale spraakgebruik te vermijden. De in het verslag voor-
gestelde wetstekst komt de ondergetekenden echter nog niet 
geheel bevredigend voor, omdat in het ontwerp niet alleen 

gesproken wordt van „radio-uitzendingen" maar ook van 
..radioreportage" (artikel \6bix) en van „radiozendorgani-
satie" (artikel Mter). Bij nota van wijzigingen wordt daar-
om voorgesteld in de artikelen waarin het woorddeel ,,ra-
dio-" voorkomt, toe te voegen: „of televisie-", met een uit-
zondering voor wat betreft het woord „radiozendorganisa-
tie" dat kortheidshalve wordt vervangen door „zendorgani-
satie" (vgl. de artikelen 12, derde lid, 16/;/\v, \lbis, eerste 
lid, Mter, eerste en tweede lid, 30«, tweede en derde lid, 
47, derde lid). 

Artikelen 
Artikel 10. Naar aanleiding van hetgeen in het nader 

voorlopig verslag is gesteld in de eerste alinea van de op-
merkingen over dit artikel zij eraan herinnerd dat de inter-
nationale maatstaven voor de bescherming van voortbreng-
selen van industriële vormgeving niet uitsluitend, en zelfs 
niet in de eerste plaats, besloten liggen in de Berner Con-
ventie maar veeleer in de Parijse Conventie inzake de in-
dustriële eigendom en de daarmee verband houdende over-
eenkomsten op het gebied van tekeningen en modellen. 

Blijkens artikel 2, vijfde lid, der Berner Conenventie is 
de wettelijke regeling betreffende de bescherming van wer-
ken van toegepaste kunst en van industriële tekeningen en 
modellen voorbehouden aan de nationale wetgevingen. Slechts 
in zoverre deze werken, tekeningen of modellen tevens 
kunstwei ken zijn, bevat de Berner Conventie in andere be-
palingen maatstaven voor hun bescherming. De Parijse Con-
ventie daarentegen bevat, sinds de herziening van Lissabon 
in 1958, in artikel Squinquies de verplichting alle industriële 
tekeningen en modellen, dus niet alleen zodanige als tevens 
kunstwerken zijn, te beschermen. 

In volledige overeenstemming met de internationale 
maatstaven genieten ook in Nederland de industriële teke-
ningen en modellen de bescherming van de Auteurswet, 
voor zover zij aan de criteria van die wet beantwoorden. 
Voor zover zij niet aan de criteria van die wet beantwoor-
den zijn zij niet door een speciale wettelijke regeling be-
schermd, al is soms bescherming krachtens het gemene recht 
mogelijk, met name voor wat betreft de zogenaamde slaafse 
navolging. Het gemis aan een speciale wettelijke regeling 
voor de bescherming van industriële tekeningen en model-
len is reeds voor de Tweede Wereldoorlog gevoeld en heeft 
na de oorlog geleid tot de opstelling van een Benelux-ver-
drag, waarin een dergelijke regeling voor de drie Benelux-
landen gezamenlijk is neergelegd. Nederland kon tot dusver 
de Lissabonse tekst van de Parijse Conventie niet ratificeren 
omdat volgens artikel 17 daarvan ratificatie het voldoen aan 
alle verplichtingen, met name dus de verplichtingen tot be-
scherming van alle industriële tekeningen of modellen voor-
onderstelt. Nu het genoemde Benelux-Modellenverdrag 
eind 1966 is ondertekend staat aan ratificatie van dat 
verdrag, en van genoemde Lissabonse tekst, niets meer in 
de weg. Een ontwerp van wet tot goedkeuring van die ver-
dragen en ook van de in 1960 herziene Overeenkomst van 
Den Haag betreffende het internationale depot van industrië-
le tekeningen en modellen zal nog in dit parlementair jaar 
kunnen worden verwacht. Door ratificatie van het Benelux-
verdrag zal dan op het gebied van de bescherming van in-
dustriële tekeningen en modellen aan de internationale 
maatstaven van beide laatstgenoemde Conventies volledig 
zijn voldaan. 

Het zou naar de mening van de ondergetekenden onjuist 
zijn thans in artikel 10, eerste lid, onder 10° der Auteurswet 
tekeningen en modellen van nijverheid expliciet te vermel-
den. Dit zou namelijk tot gevolg hebben, dat dan alle teke-
ningen en modellen, en niet alleen die met een kunstzinnig 
karakter, de bescherming der Auteurswet zouden gaan ge-
nieten; dit zou geheel in strijd komen met de aanstaande 
Benelux-unificatie en zou overigens met de inwerkingtre-
ding van de eenvormige wet weer ongedaan worden ge-
maakt. 
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Naar aanleiding van de gestelde vraag, waarom de Au-

teurswet aan de niet-kunstzinnige tekeningen en modellen 
een te vergaande bescherming zou verlenen, willen de on-
dergetekenden slechts wijzen op de lange beschermingsduur 
van 50 jaren na de dood van de ontwerper. Een dergelijke 
beschermingsduur is voor kunstwerken gerechtvaardigd, 
doch voor eenvoudige gebruiksvoorwerpen moet naar al-
gemeen aanvaarde opvattingen met een veel kortere be-
schermingsduur worden Volstaan. 

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

Gevraagd werd of het verdrag het woord „organisme" 
ook zo begrijpt als het in dit wetsvoorstel wordt geïnter-
pretcerd. Artikel 11 bis, eerste lid, van de Conventie luidt, 
voor zover hier van belang: „Les auteurs d'oeuvres littéraires 
et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: . . 2° 
toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de 
1'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite 
par un autre organisme que celui d'origine". „Organisme" 
is derhalve het organisme dat de „communication publique" 
tot stand brengt. In het Nederlandse omroepbestel komt 
een uitzending niet tot stand door toedoen van één organi-
satie, maar is daarvoor nodig de samenwerking tussen ver-
schillende organisaties, die elk een noodzakelijke bijdrage le-
veren. Als zodanig zijn te noemen de omroeporganisaties 
(aspirant-omroeporganisaties etc.) die voor de programma-
stof zorgen, de N.O.S. die als samenwerkingsorgaan van de 
omroeporganisaties en aspirant-omroeporganisaties o.m. de 
televisiestudio's ter beschikking stelt, de N.V. Nozema die 
de samenwerking tussen de PTT (de Staat der Nederlaiv 
den) en de omroeporganisaties belichaamt en als zodanig 
het technische aspect van de uitzendingen verzorgt, en de 
PTT die krachtens overeenkomst materiaal en diensten ter 
beschikking van Nozema stelt. In de gedachte die aan arti-
kel 12, derde lid, ten grondslag ligt, vormen deze organisa-
ties de componenten van het organisme dat openbaarmaakt; 
organisme in deze zin zijn dus A.V.R.O.-N.O.S.-Nozema-
PTT, V.A.R.A.-N.O.S.-Nozema-PTT etc, elk voorzover be-
treft het door hem uitgezonden programma-onderdeel. Van 
belang is dat de onderdelen afzonderlijk, d.w.z. voorzover 
ze zelfstandig, buiten hun taak in het organisme om iets 
verrichten, niet met het organisme als zodanig worden ge-
lijkgesteld. De ondergetekenden zijn van oordeel dat hier-
mee recht wordt gedaan aan de strekking van de bepaling 
van de Conventie; ook taalkundig achten zij deze interpre-
tatie in overeenstemming met de conventietekst (Vgl. voor 
de betekenis van het Franse woord „organisme" Robert, 
Dictionnaire alphabétique, o.m.: „ensemble organisé", en 
„ensemble des services, des bureaux affectés a une tache"). 

In verband met de vraag of het C.A.S. in de memorie 
van antwoord steeds als een organisme moet worden be-
schouwd, zij vooropgesteld dat het derde lid van artikel 12 
betrekking heeft op een organisme dat een openbaarmaking 
heeft verricht. Vindt geen openbaarmaking plaats dan is de 
vraag of er een organisme aanwezig is auteursrechtelijk niet 
relevant. Het antwoord op de vraag of in een bepaald geval 
openbaarmaking plaatsvindt, wordt niet gegeven in het derde 
lid van artikel 12, maar moet worden afgeleid uit de inhoud 
van het begrip openbaarmaking in de Auteurswet; hierbij 
is o.m. van belang het „Draadomroeparrest" (H.R. 27 juni 
1958, N.J., no. 405). 

In de memorie van antwoord hebben de ondergetekenden 
al het standpunt ingenomen dat de doorgifte van program-
ma's door middel van „het C.A.S." - gedacht werd daarbij, 
evenals in het voorlopig verslag, aan het door de PTT aan-
gelegde en instandgehouden proef net Den Haag (Bezuiden-
hout-Mariahoeve) - slechts ten dele als openbaarmaking 
moet worden aangemerkt, n.1. alleen voorzover het program-
ma's betreft die met behulp van individuele antennes ter 
plaatse niet zouden kunnen worden ontvangen. Voor zover 
openbaarmaking plaatsvindt, geschiedt deze naar het oordeel 
van de ondergetekenden niet door het organisme dat de 

oorspronkelijke uitzending verricht, en moet daarom de 
toestemming van de auteurs zijn verkregen. 

Met betrekking tot de vraag in welke gevallen door mid-
del van een centraal antennesysteem openbaarmaking 
plaatsvindt, willen de ondergetekenden het volgende opmer-
ken. Bij antennesystemen van grotere omvang kunnen drie 
mogelijkheden worden onderscheiden: 

A. Een systeem wordt uitsluitend gebruikt voor de ont-
vangst van binnenlandse omroepuitzendingen, welke ter 
plaatse ook rechtstreeks met normale individuele antennes 
kunnen worden ontvangen. Voorbeeld: het net in Dronten. 

B. Een systeem wordt gebruikt voor de ontvangst van 
zowel de binnenlandse als de buitenlandse omroepuitzendin-
gen, welke ter plaatse rechtstreeks met normale individuele 
antennes kunnen worden ontvangen. Voorbeeld: het net in 
Lelystad. 

C. Een systeem als A en B, doch nu met de toevoeging, 
dat tevens extra - dus niet ter plaatse uit de ether ontvang-
bare - programma's worden doorgegeven. Voorbeeld: het 
proefnet in Den Haag. 

Systemen als die genoemd onder A en B dienen uitslui-
tend als collectieve antennevoorziening ter vervanging van 
individuele antennes. De programma's worden rechtstreeks 
ter plaatse uit de ether opgevangen. Degenen die van een 
dergelijke antennevoorziening gebruik maken, bezitten het-
zelfde ontvangtoestel als degenen die over een individuele 
antenne beschikken, dit in tegenstelling tot de draadomroep, 
waarbij de aangeslotenen zich bedienen van een afzonder-
lijk daartoe bestemd ontvangapparaat. De programma's die 
ontvangen worden, zijn uitsluitend die welke ter plaatse ook 
met een individuele antenne kunnen worden ontvangen. De 
ondergetekenden zijn van oordeel dat de bij een dergelijk 
systeem aangesloten kijkers niet een nieuw publiek vormen 
en dat de collectieve antennevoorziening hier niet de func-
tie heeft van een middel tot openbaarmaking, maar van een 
technische verbetering van de ontvangstmogelijkheid. 

Het onder C genoemde systeem heeft een dubbele functie. 
In de eerste plaats vervult het dezelfde functie als de syste-
men onder A en B, d.w.z. het dient tot ontvangst van uit 
de ether opgevangen programma's die door de aangesloten 
kijkers - bezitters van een normaal ontvangtoestel — ook 
met een individuele antenne kunnen worden ontvangen. 
Voor wat deze programma's betreft, vindt naar het oor-
deel van de ondergetekenden om de reeds genoemde rede-
nen geen openbaarmaking plaats. In de tweede plaats wor-
den echter ook programma's doorgegeven die ter plaatse 
niet met een normale individuele antenne kunnen worden 
opgevangen, b.v. de buitenlandse programma's op het proef-
net - Den Haag. Ten aanzien van die programma's zal er 
wel een openbaarmaking plaatsvinden, waarvoor de toestem-
ming van de auteur vereist is. Hier wordt immers een 
nieuw publiek bereikt, een publiek dat zonder de aanslui-
ting op het draadnet datzelfde programma niet kan ontvan-
gen. 

Uit het bovenstaande volgt dat de ondergetekenden de 
uitzondering van het derde lid van artikel 12 niet van toe-
passing achten op collectieve antennevoorzieningen, 
deels omdat daardoor geen openbaarmaking plaatsvindt, 
deels omdat wel openbaarmaking plaatsvindt maar niet door 
het organisme dat de oorspronkelijke uitzending heeft ver-
richt. 

Voor de betekenis van de woorden „complex van licha-
men" zij verwezen naar hetgeen hierboven is gezegd om-
trent het begrip „organisme" in het derde lid van artikel 
12. Uit de daar gegeven uiteenzetting volgt dat de omroep-
verenigingen niet alle gezamenlijk als één organisme moeten 
worden beschouwd. Het totstandbrengen van een uitzen-
ding, het openbaarmaken, geschiedt in Nederland door de 
combinatie omroeporganisatie-N. O. S.-Nozema-PTT, tezamen 
in de zin van artikel 12, derde lid, een organisme vormend. 
De omroeporganisaties kunnen als onderdelen van een or-
ganisme worden beschouwd, een afzonderlijk organisme 
vormen ze niet. Een omroeporganisatie zal in de Neder-
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landse constallatie niet als een apart, afzonderlijk organis-
me kunnen worden aangemerkt, zij zal steeds als een com-
ponent van het organisme moeten gelden. 

Bij de voorbereiding van de in 1948 te Brussel gehouden 
conferentie tot herziening van de Berner Conventie was voor-
gesteld artikel Ubis, eerste lid onder 2°. aldus te doen luiden: 
„toute nouvelle communication publique, soit par fil soit sans 
f il, de 1'oeuvre radiodiffusée". Blijkens de toelichting op het 
voorstel moest men hierbij in het bijzonder belang toekennen 
aan de vraag of een uitzending gericht was op „un nouveau 
cercle d'auditeurs". Ter conferentie werd de tekst behandeld 
door een subcommissie; deze was van oordeel dat het juist 
genoemde criterium niet voldoende duidelijk uit de tekst bleek 
en dat het bovendien te vaag was. De subcommissie heeft toen 
een nieuwe tekst voorgesteld, die, voor zover hier van belang, 
gelijk is aan de huidige conventietekst. („Les auteurs d'oeuvres 
littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 

2° toute communication publique, soit par fil, soit sans 
fil, de 1'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication 
est faite par un autre organisme que celui d'origine,"). In 
het voorgestelde artikel 12, derde lid, is die tekst in een aan 
het stelsel van de Nederlandse Auteurswet aangepaste vorm 
overgenomen. Een „nieuw publiek'* is daarom niet het crite-
rium van artikel 12, derde lid; een afzonderlijke openbaar-
making heeft volgens deze tekst - ook al wordt een nieuw 
publiek bereikt - niet plaats wanneer de openbaarmaking 
geschiedt door hetzelfde organisme als dat, hetwelk de oor-
spronkelijke radio-uitzending heeft verricht. Dit betekent 
echter niet dat het criterium „nieuw publiek" voor de Auteurs-
wet zonder betekenis is geworden. In het Draadomroeparrest 
heeft de Hoge Raad er belang aan gehecht dat de PTT zich 
door middel van de draadomroep richtte tot een andere kring 
van het publiek dan de radio-omroep. Het ging daarbij om de 
vraag wat moet worden verstaan onder het begrip openbaar-
maken (in de zin van artikel 1 van de Auteurswet). Artikel 
12, lid 3, heeft betrekking op de vraag of een openbaarmaking 
wel of niet als een afzonderlijke openbaarmaking moet worden 
aangemerkt. 

De vraag, wanneer er een nieuw publiek aanwezig is, zal 
aan de hand van feitelijke criteria moeten worden beoordeeld, 
zoals de Hoge Raad dat ook heeft gedaan in het Draadom-
roeparrest. In dit arrest stelde de Hoge Raad degenen die het 
luisteren door middel van de draadomroep verkiezen boven 
de radio-ontvangst als nieuw publiek tegenover degenen die 
aan de etherontvangst met behulp van een radio-ontvang-
toestel de voorkeur geven of daarop zijn aangewezen. 

Uit het voorgaande moge blijken dat de ondergetekenden 
van oordeel zijn dat de betekenis van het Draadomroeparrest 
door het derde lid van artikel 12 niet wordt tenietgedaan of 
verminderd. De Hoge Raad heeft met name in dit arrest be-
tekenis toegekend aan het feit dat de PTT „zelfstandig, buiten 
haar taak voor de N.R.U. om" muziek aftapte en doorvoerde. 
Dit blijkt in overeenstemming te zijn met het in de conventie 
gebruikte criterium van „un autre organisme". 

Op de vraag of het beschikbaar stellen van programma's 
door middel van een centraal antenncsysteem valt onder 
het derde lid van artikel 12 is hierboven al ingegaan. Voor 
zover door middel van het Haagse C.A.S. (proefnet Bezuiden-
hout—Mariahoeve) openbaarmaking plaatsvindt, geschiedt 
deze naar het oordeel van de ondergetekenden door een orga-
nisme (PTT, zelfstandig optredend) dat niet gelijk te stellen is 
met het organisme dat de oorspronkelijke openbaarmaking 
verrichtte (de buitenlandse zendorganisatie). 

In het verslag wordt gesproken van „geselecteerde pro-
gramma's uit binnen- en buitenland". Opgemerkt zij dat bij 
de bestaande systemen (Dronten, Lelystad, Den Haag) nim-
mer selectie plaatsvindt voor zover het betreft programma's 
die ter plaatse ook rechtstreeks met een individuele antenne 
kunnen worden ontvangen; de doorgifte van die programma's 
geschiedt integraal. Bij programma's die niet rechtstreeks 
kunnen worden ontvangen (de buitenlandse programma's in 
Den Haag) speelt de vraag of selectie plaatsvindt in het door 
de ondergetekenden ingenomen standpunt geen rol, omdat 

het doorgeven van die programma's toch al aan toestemming 
van de auteur onderworpen zal zijn. 

In het Verslag wordt een viertal gevallen genoemd; deze 
zullen hieronder worden besproken. Opgemerkt zij echter 
dat de ondergetekenden niet kunnen bevestigen dat in de 
memorie van antwoord een onderscheid zou zijn gemaakt tussen 
C.A.I. antennes die een geselecteerd programma geven en 
C.A.S. waarmede programma's kunnen worden ontvangen. 

Geval a. Voor het uitzenden van programma's welke door 
een van de omroeporganisaties worden verzorgd is uiteraard 
de toestemming van de auteur vereist. Het feit dat daarbij 
gebruik wordt gemaakt van de outillage van de N.O.S. brengt 
in de positie van de auteur geen verandering; de openbaar-
making geschiedt door één organisme, waarvan de omroep-
organisatie en de N.O.S. naast de N.V. Nozema en de PTT 
deel uitmaken. Toepassing van artikel 12, laatste lid, vindt 
in dit geval naar het oordeel van de ondergetekende echter 
niet plaats, omdat het hier niet gaat om de „openbaarmaking 

van een door radio-uitzending openbaargemaakt werk" 
maar om de (primaire) openbaarmaking door radio-uitzending 
zelf. 

Geval b. Wanneer een C.A.S. een door een Nederlandse 
omroeporganisatie vervaardigde uitzending doorgeeft, zal 
daarvoor naar de opvatting van de ondergetekenden niet de 
toestemming van de auteur behoeven te worden verkregen. 

Geval c. Zoals hierna nog nader zal worden uiteengezet 
zijn de ondergetekenden van oordeel dat tegemoetgekomen 
kan worden aan de in het nader voorlopig verslag geuite wens, 
het woord „gelijktijdige" weer in de tekst van artikel 12, lid 
3, op te nemen. De consequenties die de schrapping van het 
woord „gelijktijdige" zou hebben voor de openbaarmaking 
per draad van reeds op een eerder tijdstip uitgezonden pro-
gramma's kunnen daarom thans buiten beschouwing blijven. 
Vast staat dat de tekst zoals deze thans komt te luiden in geen 
geval van toepassing is op reeds uitgezonden werken die op 
een later tijdstip met behulp van een collectieve antennevoor-
ziening nogmaals worden openbaar gemaakt. 

Geval d. Voor doorgifte van een eigen of ter plaatse niet 
rechtstreeks ontvangbaar buitenlands programma door middel 
van een C.A.S. is de toestemming van de auteur niet vereist. 

In het Verslag werd gesteld dat de voorgestelde regeling 
niet duidelijk is. Zoals uit het voorgaande al moge blijken, 
zijn de ondergetekenden van oordeel dat het antwoord op de 
vragen die in verband met collectieve antennevoorzieningen rij-
zen niet moet worden gezocht in het voorgestelde derde lid van 
artikel 1 2, maar in de wet zoals die thans reeds luidt, met na-
me in het begrip openbaarmaking (artikel 1 van de Auteurs-
wet). De ondergetekenden hebben hun standpunt omtrent de 
toepassing van de wet op centrale antennevoorzieningen reeds 
uiteengezet. Een andere formulering van de wet, waartoe 
de tekst van de Berner Conventie zoals die in Brussel is her-
zien overigens geen aanleiding geeft, menen zij niet te moeten 
voorstellen. Indien er geschillen rijzen omtrent de toepassing 
van de wet zal de rechter daarover moeten beslissen. 

De opvatting dat de Hoge Raad in het Draadomroeparrest 
tevens zou hebben beslist over de auteursrechtelijke positie 
van centrale antennevoorzieningen delen de ondergetekenden 
niet. Bij centrale antennevoorzieningen worden nimmer pro-
gramma's vanuit studio's afgetapt; aangeslotenen beschikken 
ook niet over een apparaat dat bestemd is voor ontvangst met 
behulp van een centrale antenne, maar zij gebruiken een nor-
maal ontvangtoestel. 

De ondergetekenden zijn dan ook niet van oordeel dat het 
door hen ingenomen standpunt bezien in het licht van de juris-
prudentie van de Hoge Raad onjuist is. De mening dat de auteur 
bij een C.A.S.-uitzending altijd apart toestemming behoort te 
moeten geven, beamen zij niet. 

b. Gelijktijdige openbaarmaking 
In het verslag werd de vraag gesteld om welke reden het 

woord „gelijktijdige" aanvankelijk in de wetstekst was geplaatst. 
Voorzover de ondergetekenden konden nagaan heeft het op-
nemen van dit woord oorspronkelijk plaatsgevonden met het 
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oogmerk om uitdrukkelijk de gedachte uit te sluiten dat het 
herhalen van een reeds eerder verrichte uitzending door 
hetzelfde organisme niet als een afzonderlijke uitzending zou 
worden aangemerkt. Bij de schrapping van het woord „ge-
lijktijdige", welke naar aanleiding van een suggestie in het 
voorlopig verslag bij de eerste nota van wijzigingen heeft 
plaatsgevonden, zijn de ondergetekenden er echter van uitge-
gaan dat het, gelet op de strekking van deze bepaling, ook 
zonder dit woord voldoende duidelijk is dat de tekst niet 
betrekking heeft op uitzendingen die door hetzelfde organisme 
op dezelfde golflengte later worden herhaald. Wel zou de 
schrapping van het woord „gelijktijdige", zoals de onderge-
tekenden in de memorie van antwoord hebben uiteengezet, 
de consequentie hebben dat een organisme dat zich van meer 
dan één golflengte pleegt te bedienen, uitzendingen zonder af-
zonderlijke toestemming van de auteurs op verschillende tijd-
stippen over verschillende golflengten kan doen plaatsvinden. 
In dit stelsel zou derhalve de auteur die tegen een dergelijke 
wijze van uitzenden bezwaar heeft, contractueel een uitdrukke-
lijk voorbehoud moeten maken. Gelet op de bedenkingen die 
daartegen in het nader voorlopig verslag en tijdens het open-
baar gehoor zijn aangevoerd, met name het bezwaar dat daar-
door de positie van de auteur wordt verzwakt omdat hij het 
is die in dit stelsel uitdrukkelijk moet bedingen dat zijn werk 
niet op verschillende tijdstippen over verschillende golflengten 
mag worden uitgezonden, zijn de ondergetekenden bereid 
van deze wijziging af te zien. Bij nota van wijzigingen wordt 
daarom voorgesteld het woord „gelijktijdige" weer in het 
derde lid van artikel 12 op te nemen. 

e. Besloten kring 
In het verslag wo:dt in verband met artikel 12, tweede 

lid, door zeer vele en vele andere leden betwijfeld dat school-
en collegegeld niet mede zouden dienen tot betaling van het-
geen van tijd tot tijd ten behoeve van het onderwijs wordt voor-
gedragen. De ondergetekenden erkennen, dat, wil de voorge-
stelde bepaling niet het gevaar lopen haar doel te missen, op 
dit punt in elk geval zekerheid moet bestaan. Met het oog 
daarop wordt een hierna te bespreken wijziging voor-
gesteld. Deze wijziging maakt voorts een andere redactionele 
opzet wenselijk. In de huidige tekst worden in één lid twee 
onderwerpen behandeld: de voordracht etc. in familie-, vrien-
den- of kennissenkring en de voordracht ten behoeve van on-
derwijs of wetenschap. Voorgesteld wordt thans deze beide on-
derwerpen gescheiden te behandelen in twee afzonderlijke le-
den. 

Het nieuwe tweede lid handhaaft de bepaling omtrent de 
familie-, vrienden- of kennissenkring. De ondergetekenden 
zijn van oordcel dat er geen aanleiding bestaat het woord 
„kennissenkring" te vervangen door „huiselijke kring". In het 
voorlopig verslag en de memorie van antwoord is het begrip 
„huiselijke kring" al ter sprake gekomen in verband met ama-
teuristisch culturele activiteiten. Men denke b.v. aan het 
musiceren in kleine kring. Het komt de ondergetekenden voor 
dat het weinig bevredigend zou zijn wanneer de wet derge-
lijke amateuristische activiteiten reeds als openbaar zou be-
schouwen op grond van het enkele feit dat zij niet in de hui-
selijke kring, d.w.z. bij een van de deelnemers aan huis, plaats-
vinden. 

Het nieuwe derde lid behandelt de voordracht etc. ten be-
hoeve van onderwijs of wetenschap. In de tekst is thans niet 
meer de voorwaarde opgenomen dat voor de toegang tot de 
voordracht etc. geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt. 
De in het verslag geuite twijfels in verband met school- en 
collegegelden worden daarmee weggenomen. Wel wordt thans 
niet meer gesproken van onderwijs in het algemeen, maar van 
„het openbaar of gesubsidieerde bijzondere onderwijs". Dans-
onderricht, in het verslag genoemd als een voorbeeld van wat 
niet valt onder het normale schoolonderwijs, zal als regel dus 
niet onder de uitzondering van het nieuwe derde lid vallen. De 
tekst stelt voorts nog de voorwaarde dat het gegeven onderwijs 
deel uitmaakt van het leerplan. Daarmee wordt de in het ver-
slag gedane suggestie gevolgd om de uitzondering te beper-

ken tot datgene wat binnen het kader van het officiële roos-
ter plaatsvindt. Schoolvoorstellingen door leerlingen, muziek 
gespeeld tijdens schoolfeesten etc. vallen hier dus buiten. 

Blijkens het verslag was het andere leden niet duidelijk 
waarom bij een openbaarmaking die dient tot onderwijs of 
een ander wetenschappelijk doel niet de toestemming van de 
auteur, of althans, zoals in artikel 16, een billijke vergoe-
ding wordt vereist. De ondergetekenden zijn van oordeel 
dat de regeling van artikel 12 lid 2 (thans: lid 3) moeilijk kan 
worden gemist. Zonder die regeling zou o.m. het voorlezen 
van een gedicht of prozatekst van een moderne auteur in een 
schoolklas als een voordracht in het openbaar moeten worden 
aangemerkt, waarvoor voorafgaande toestemming van de 
auteur vereist is. De ondergetekenden zien niet goed hoe dit 
in de praktijk verwezenlijkbaar zou zijn. Ook het betalen van 
een billijke vergoeding achteraf houden zij voor moeilijk uit-
voerbaar. Zij beschouwen de gemaakte uitzondering daarom 
als in het algemeen belang gerechtvaardigd, te meer omdat 
deze in de voorgestelde nieuwe tekst zo beperkt mogelijk is 
gehouden. 

d. UiÜeenrccht 
Met betrekking tot het uitlecnrecht hebben zich sedert de 

indiening van de memorie van antwoord belangrijke ontwik-
kelingen voorgedaan. De derde ondergetekende heeft reeds 
herhaaldelijk, o.m. in een brief aan het actiecomité Schrijvers-
protest van 10 maart 1970 en in de vergadering van de Vas-
te Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk van 21 mei 1970, een afwijzend standpunt ingenomen 
met betrekking tot een auteursrechtelijke regeling van een uit-
leenvergoeding. Wel heeft zij zoals bekend voor 1971 een 
afzonderlijke dotatie aan het Fonds voor de Letteren toege-
zegd, voor welke dotatie in de begroting van haar departe-
ment voor het dienstjaar 1971 inmiddels een bedrag van 
f 200 000 is bestemd. In de reeds genoemde vergadering 
van de Vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk heeft zij er voorts op gewezen dat het 
haar een juist beleid lijkt dit bedrag jaarlijks te vergroten tot-
dat langzamerhand het bedrag bereikt wordt dat nodig is. 

De bezwaren tegen een auteursrechtelijke regeling, waar-
van in de memorie van antwoord reeds sprake was, willen de 
ondergetekenden nog eens aldus kort samenvatten: De Berner 
Conventie en de Universele Auteursrecht Conventie dwin-
gen tot een regeling welke op auteursrechtelijk gebied een 
gelijke bescherming geeft aan Nederlanders en buitenlanders. 
Dit zou een zeer zware financiële last betekenen: het zou ook 
uit een oogpunt van repartitie uiterst moeilijk verwezenlijk-
baar zijn: de beschikbare gelden zouden immers her en der in 
de wereld aan de auteurs wier boeken zich in Neder-
landsc bibliotheken bevinden - of aan hun rechtsverkrijgen-
den - beschikbaar moeten worden gesteld. Verder zou een 
auteursrechtelijke regeling betekenen dat voor uitlening 
de voorafgaande toestemming van de auteur zou moeten wor-
den verkregen, en dat de auteur die toestemming ook zou kun-
nen weigeren, zodat bepaalde boeken niet in bibliotheken zou-
den kunnen worden opgenomen. De auteur zou ook een 
rechtstreekse actie tegen elke afzonderlijke bibliotheek krij-
gen, hetgeen zware administratieve verplichtingen op de bi-
bliotheken zou leggen. De ondergetekenden zijn van oor-
deel dat met een dergelijke tot vele complicaties leidende rege-
ling aan het beoogde doel wordt voorbijgeschoten en dat 
de gekozen weg van een dotatie aan het Fonds voor de 
Letteren aanmerkelijk doeltreffender is. 

Wettelijk geregelde uitleenvergoedingen; treft men aan 
in de Skandinavische landen, die op dit punt al een vrij lange 
ervaring hebben. Ook deze landen hebben echter gekozen 
voor een andere oplossing dan langs auteursrechtelijke weg. 
Met name in Zweden is deze keuze bewust gedaan met het 
oog op de consequenties van de Berner Conventie (hier-
over: H. Cohen Jehoram in N.J.B. 1961, blz. 800). De 
Zweedse regeling voorziet in een fonds waaruit uitkeringen 
worden gedaan aan schrijvers en vertalers van Zweedse na-
tionaliteit. De uitkeringen geschieden op basis van het aantal 
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uitleningen; een deel van het fonds is echter bestemd voor 
pensioenen, beurzen en subsidies. Het fonds ontvangt zijn in-
komsten uit de schatkist. 

Ook in de E.E.G.-landen bestaan geen auteursrechtelijke 
regelingen met betrekking tot een uitleenrecht, uitgezonderd 
in Duitsland, waar een dergelijke regeling in § 27 van het 
Urheberrechtsgesetz 1965 is opgenomen. De Duitse rege-
ling kent echter alleen dan een aanspraak toe wanneer „die 
Vermietung Erwerbszwecken des Vermieters dient", wanneer 
dus de uitleen geschiedt door (particuliere) uitleenbibliothe-
ken met winstoogmerk. 

Artikel 15 bis. De voorgestelde tekst van artikel 15 bis 
is in overeenstemming gebracht met artikel 10, eerste en 
derde lid, van de Brusselse versie van de Berner Conventie. 
Artikel 10, eerste lid, spreekt van de geoorloofdheid van 
,,courtes citations". In de Stockholmse versie — artikel 10, 
lid 1 - wordt niet meer zonder voorbehoud verlangd dat de 
citaten koit moeten zijn, maar wordt de eis gesteld dat de 
citaten zijn „conformes aux bons usages et dans la mesure 
justifiée par Ie but a atteindre". Dit betekent - kan althans 
onder omstandigheden betekenen - een verruiming van de 
vrijheid tot citeren, vergeleken bij de tekst van de Brusselse 
versie. Daar het wetsontwerp echter strekt tot aanpassing 
aan de - op dit punt wat beperktere — Brusselse versie, zou 
het niet juist zijn om thans reeds, in navolging van de Stock-
holmse versie, in artikel 15tó een verruiming aan te bren-
gen welke niet met de Brusselse versie strookt. 

Artikel 16. Tegen het bij algemene maatregel van bestuur 
vastleggen van auteurshonoraria in verband met bloemle-
zingen etc. zijn in het verslag verschillende bezwaren aange-
voerd. In de eerste plaats was de vraag gerezen of het mogelijk 
is in de praktijk een billijke regeling omtrent het auteurs-
honorarium bij algemene maatregel van bestuur op te stellen, 
waarbij louter kwantitatieve maatstaven gelden. In de tweede 
plaats werd de nadruk gelegd op de wenselijkheid van vrije 
onderhandelingen tussen partijen; vastlegging bij algemene 
maatregel van bestuur werd juridisch en feitelijk een onge-
wenste toestand geoordeeld. De ondergetekenden erkennen 
volledig dat het auteurshonorarium in beginsel beter kan wor-
den bepaald langs de weg van vrije onderhandelingen dan door 
middel van een wettelijke regeling. Niettemin menen zij de mo-
gelijkheid van het uitvaardigen van een algemene maatregel niet 
te moeten prijsgeven. Volgens de ontworpen regeling heeft de 
auteur wiens werk in een bloemlezing opgenomen is, recht 
op een billijke vergoeding. Het is mogelijk dat over de hoogte 
van die vergoeding overeenstemming zal worden bereikt tussen 
auteurs en uitgevers. In dat geval zal aan een algemene maat-
regel van bestuur in feite geen behoefte meer bestaan. Moge-
lijk is echter ook dat de betrokken partijen in de toekomst 
niet tot een bevredigende oplossing zullen komen. Het feit 
dat de K.N.U.B. tijdens de hearings te kennen heeft gegeven 
geen prijs te stellen op de algemene maatregel van bestuur 
sluit nog niet uit dat aan de andere zijde, die van de auteurs, 
behoefte aan een dergelijke regeling kan blijken te bestaan. 
De ondergetekenden zijn echter bereid om, in afwijking van 
het vroeger ingenomen standpunt, voorshands het totstand-
komen van de algemene maatregel van bestuur niet te be-
vorderen, zulks ten einde partijen de gelegenheid te geven 
deze zaak in onderling overleg te regelen. De tekst van het 
laatste lid van artikel 16 laat een dergelijke afwachtende hou-
ding toe. De algemene maatregel van bestuur zal dus alleen 
tot stand worden gebracht wanneer gebleken is dat het onder-
ling overleg tussen partijen niet tot resultaten heeft geleid. 

Omtrent de inhoud van de tot stand te brengen algemene 
maatregel van bestuur was in de memorie van toelichting reeds 
mededeling gedaan. Gelet op de tijdens de hearings dienaan-
gaande geuite kritiek zijn de ondergetekenden echter tot de 
conclusie gekomen, dat, indien het totstandbrengen van de 
algemene maatregel van bestuur nodig mocht blijken, nog 
nader overleg met de belanghebbenden noodzakelijk zal zijn, 
teneinde zoveel mogelijk, aan de aan beide zijden bestaande 
wensen recht te doen wedervaren. 

De ondergetekenden menen dat met het bovenstaande in 
belangrijke mate wordt tegemoetgekomen aan degenen die 
blijkens het verslag op juridische en feitelijke gronden be-
zwaar tegen de regeling hadden. Overheidsbemoeienis wordt 
aldus tot een noodzakelijk minimum gereduceerd. Principieel 
ligt het verschil met volledige vrije onderhandelingen hierin, 
dat de auteur niet kan weigeren dat bepaalde korte gedeelten 
van zijn gepubliceerde oeuvre worden overgenomen in voor 
het onderwijs of een ander wetenschappelijk doel bestemde 
werken. Zijn recht op vergoeding en zijn „droit moral" 
(artikel 25) worden gewaarborgd. Ook de vaststelling van 
de hoogte van de vergoeding wordt in beginsel aan partijen 
overgelaten. Alleen wordt er een voorziening getroffen voor 
het geval dat partijen niet tot overeenstemming geraken. Deze 
voorziening is er niet alleen, en naar de ondergetekenden 
voorkomt zelfs niet primair, ten behoeve van de uitgever, maar 
voor de auteur, aan wie in dit geval een middel ontbreekt dat 
hem anders ten dienste staat: het weigeren van zijn toestem-
ming. De ondergetekenden zien de mogelijkheid van een alge-
mene maatregel van bestuur dus als een middel - zij het een 
ultimum remedium — om een verbroken evenwicht te herstellen. 
Zij achten dit middel ook effectiever dan de enkele mogelijk-
heid van een beroep op de rechter teneinde de hoogte van de 
billijke vergoeding te laten, vaststellen omdat de bedragen 
waarover het hier zal gaan waarschijnlijk in vele gevallen het 
nut van een door de auteur te beginnen procedure dubieus 
zullen maken. 

Omtrent de vraag wat pleegt te worden gefotokopieerd en 
in welke hoeveelheden staan de ondergetekenden geen nauw-
keurige kwantitatieve gegevens ter beschikking. Wel hebben 
zij aan de hand van enkele voorhanden zijnde cijfers de indruk 
verkregen dat het fotokopiëren sterk toeneemt, met name 
daar waar kopieer-apparaten voor het publiek ter beschikking 
staan. Zo werden met behulp van een apparaat met een munt-
automaat in de toegangshal van de Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Gravenhage in 1969 27938 xerox-kopieën vervaardigd, 
tegen 14857 in 1968; het gereproduceerde materiaal was sterk 
gevarieerd (zowel uit de bibliotheek afkomstige als door het 
publiek meegebrachte documenten). Andere vormen van foto-
kopiëren liepen bij deze bibliotheek terug (micro-opnamen: 
in 1969 84970 tegen 123850 in 1968; microfiches: in 1969 568 
tegen 2177 in 1968). Ook aan de Technische Hogeschool te 
Eindhoven nam het aantal reprodukties sterk toe, mede als 
gevolg van het plaatsen van reproduktie-apparaten op de stu-
diebibliotheek (1968: 13229 reprodukties van documenten uit 
eigen collectie, 1969: 20550). Zo ook de Universiteitsbiblio-
theek te Nijmegen (4 xerox-apparaten): 1966/1967 187 000 
reprodukties, 1967/1968 474 000 reprodukties, 1968/1969 
671000 reprodukties, 1969/1970 770 000 reprodukties); de 
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (xerox-appa-
raten, opgesteld in de hal): 1967 140 000 reprodukties, 1968 
234 000 reprodukties, 1969 313 000 reprodukties; de centrale 
bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen: 1967 
132 000 xerox-kopieën, 1968 154 500, 1969 171700; de 
bibliotheek van de Katholieke Hogeschool te Tilburg: 1968/ 
1969 102 271 reprodukties, 1969/1970 206 736. 

Het feit dat op verschillende plaatsen, o.m. in warenhuizen, 
fotokopieer-apparaten staan opgesteld ten dienste van het 
publiek zien de ondergetekenden als onderdeel van een ont-
wikkeling op het gebied van de reproduktietechniek, die waar-
devol en van groot praktisch nut is gebleken, al kan niet ont-
kend worden dat hier vanuit auteursrechtelijk standpunt zekere 
jrevaren schuilen. De PTT heeft tot nu toe nog maar enkele 
van dergelijke apparaten bij wijze van proef in postkantoren 
opgesteld. Een definitieve beslissing omtrent dit experiment is 
nog niet genomen. Wel wordt overwogen om, wanneer op 
;>rotere schaal tot plaatsing van fotokopieer-apparaten zal wor-
den overgegaan, een waarschuwing tegen schending van het 
auteursrecht te plaatsen. 

De bij de nota van wijzigingen voorgestelde veranderingen 
sluiten naar het oordeel van de ondergetekenden goed aan 
bij de Stockholmse tekst van de Berner Conventie. Het tweede 
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Hd van artikel 9 van genoemde tekst luidt: „Est réservéé aux 
legislations des pays de 1'Union la faculté de permettre la repro-
duetion desdites oeuvres dans certains cas spéciaux pourvu 
qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte a 1'exploitation 
normale de 1'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux 
interets légitimcs de 1'auteur". Deze tekst is in het officiële 
Rapport (gepubliceerd in Le Droit d'Auteur, september 1967) 
als volgt toegeü' ht: „ S'il est estimé que la reproduction 
porte atteinte a 1'exploitation normale de 1'oeuvrc, la repro-
duction n'est pas du tout permise. S'il est estimé que la repro-
duction ne porte pas atteinte a 1'exploitation normale de 
1'oeuvre, il convient alors d'examiner si elle ne cause pas un 
préjudice injustifié aux interets légitimes de 1'auteur. Seule-
ment s'il n'en est pas ainsi, il serait possible dans certains cas 
spéciaux d'introduire une licence obligatoire ou de prévoir 
une utilisation sans paiement. A titre d'exemplc pratique, la 
photocopie dans divers buts peut être mentionnée. Si elle 
consiste dans la confection d'un tres grand nombre d'exem-
plaires, elle ne peut pas être permise, car elle porte atteinte 
a 1'exploitation normale de 1'oeuvre. Si elle implique la con-
fection d'un nombre d'exemplaires relativement grand pour 
utilisation dans des entreprises industrielles, elle ne peut pas 
causer un préjudice injustifié aux interets légitimes de 1'auteur, 
sous la condition que, selon la législation nationale, une ré-
munération équitable doive être versée. Si elle est faite en une 
petite quantité d'exemplaires, la photocopie peut être permise 
sans paiement, notamment pour un usage individuel ou scien-
tifique". Deze uiteenzetting laat naar het oordeel van de 
ondergetekenden zowel ruimte voor de uitzonderingen van 
artikel I6ter als voor die van artikel 17 van het gewijzigd 
ontwerp. De uitzondering van het zesde lid van artikel \6ter  
wordt weliswaar niet uitdrukkelijk in het rapport genoemd 
maar is naar haar aard (verveelvoudiging ten behoeve van de 
openbare dienst en van in het algemeen belang werkzame in-
stellingen) niet wezenlijk verschillend van de in het Rapport 
vermelde gevallen van geoorloofde reproduktie („utilisation 
dans des entreprises industrielies", „usage individuel ou scien-
tifique"). Op de kwestie van de „rémuneration équitable", 
waarvan het Rapport spreekt, zal hierna in verband met 
artikel \6ter lid 6 nog worden teruggekomen. 

In de memorie van antwoord is gezegd dat het doel van 
de regeling van de artikelen 16ter en 17 hetzelfde is als dat 
van artikel 17 van het wetsontwerp in zijn oorspronkelijke 
vorm: enerzijds het beantwoorden aan de eisen der praktijk, 
anderzijds het waken tegen uitholling van het auteursrecht. 
Ter bereiking van het juiste evenwicht is echter, aldus de memo-
rie van antwoord, uitgegaan van enigszins andere beginselen 
dan bij het opstellen van het oorspronkelijke ontwerp. In het 
nader voorlopig verslag wordt gevraagd welke beginselen 
dit met name zijn. 

Het belangrijkste principiële verschil tussen het oude en het 
nieuwe voorstel is naar het oordeel van de ondergetekenden 
hierin gelegen dat het oude voorstel uitsluitend betrekking had 
op het verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik, 
terwijl in het nieuwe voorstel al naar de bestemming van 
de verveelvoudiging drie categorieën zijn te onderscheiden: 
voor eigen oefening, studie of gebruik, ten behoeve van de 
uitoefening van de openbare dienst of de vervulling van taken 
waarmee in het algemeen belang werkzame instellingen zijn 
belast, en ten behoeve van een onderneming. Ter uitvoering 
hiervan geeft het nieuwe voorstel een gedifferentieerde rege-
ling, zulks in tegenstelling tot het oude voorstel dat slechts 
één regime kende, ongeacht de bestemming van de verveel-
voudiging. De ondergetekenden achten de nieuwe opzet genu-
anceerder en daardoor meer in overeenstemming met de ver-
schillende aspecten die met de mechanische reproduktie ver-
bonden zijn. Zij hebben overigens de indruk gekregen 
dat ook in kringen van belanghebbenden de intrekking van 
het oude voorstel op zich zelf niet werd betreurd. 

Met het evenwicht waarvan in de memorie van antwoord 
sprake is, is bedoeld: het evenwicht tussen enerzijds het be-
antwoorden aan de eisen der praktijk en anderzijds het waken 
tegen uitholling van het auteursrecht. Dit is niet gelijk te stel-

len met een afwoging van de belangen van de auteurs tegen 
die van de maatschappij in het algemeen. Het waken tegen 
uitholling van het auteursrecht behoort evenzeer tot de be-
langeti van de maatschappij in het algemeen als het gehoor 
geven aan bepaalde eisen van de praktijk. 

Gevraagd werd wat concreet bedoeld is met „in het alge-
meen behing werkzame instellingen". In de memorie van ant-
woord zijn als voorbeelden van dergelijke instellingen |ge-
noemd wetenschappelijke instellingen en bibliotheken. Dat 
wil niet zeggen dat alle bibliotheken onder deze bepaling 
vallen. Een bibliotheek die alleen voor intern gebruik van b.v. 
een onderneming werkt zal uiteraard niet als een in het al-
gemecn belang werkzame instelling kunnen worden be-
schouwd. Anderzijds is de aanduiding „openbare bibliothe-
ken" - waartoe de K.N.U.B. blijkens het verslag van de hear-
ings de uitzondering wilde beperken — niet ruim genoeg, 
omdat deze term veelal wordt gebruikt ter onderscheiding 
van de wetenschappelijke bibliotheken, ook wanneer deze laat-
sten voor het publiek toegankelijk zijn, zoals de Koninklijke 
Bibliotheek of de universiteitsbibliotheken. Bij het beantwoor-
den van de vraag of een bepaalde bibliotheek als een in het 
algemeen belang werkzame instelling moet worden be-
schouwd, kunnen zeer verschillende factoren een rol spelen, 
o.m.: aard van de bijeengebrachte collectie, toegankelijkheid 
voor het publiek, doel en maatschappelijke betekenis van de 
bibliotheek. De algemene maatregel van bestuur, waarvan in het 
zesde lid van artikel \6ter gesproken wordt, biede de moge-
lijkheid nadere richtlijnen te geven, waarbij ook verband kan 
worden gelegd tussen de verschillende categorieën van biblio-
theken en de aard van de toegestane uitzonderingen. De on-
dergetekenden zijn voornemens belanghebbenden te betrek-
ken bij het totstandbrengen van deze algemene maatregel. 

Ter vergelijking zij nog vermeld dat ook de Engelse Copy-
right Act, 1956, die een vrij uitvoerige regeling bevat (sec-
tion 7. Special exceptions as respects librarieries and archi-
ves), niet in de wet zelf aangeeft welke categorieën van 
bibliotheken van de uitzonderingen gebruik mogen maken, 
doch dit overlaat aan een „regulation" van de Board of Trade. 
Het, eveneens recente, Duitse Urheberrechtsgesetz (1965) is 
op dit punt nog minder expliciet: de wet spreekt niet uitdruk-
kelijk van bibliotheken, maar de algemene regeling van § 54 
(„Vervielfaltigung zum sonstigen eigenen Gebrauch") bevat 
een aantal bepalingen die naar hun aard onder bepaalde om-
standigheden mede op bibliotheken kunnen worden toege-
past (met name de bepalingen omtrent verveelvoudiging 
„zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch", „zur Aufnahme 
in ein eigenes Archiv" en „zum sonstige eigenen Gebrauch"). 

Naast bibliotheken zullen ook andere instellingen gebruik 
kunnen maken van de regeling van het zesde lid van artikel 
\6ter. Aan de bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat de 
„eisen van de praktijk", waarvan hierboven sprake was, eer-
der bepaalde uitzonderingen rechtvaardigen wanneer het gaat 
om de behoeften van in het algemeen belang werkende in-
stellingen dan wanneer er alleen particuliere belangen bij be-
trokken zijn. De formule „in het algemeen belang werkzame 
instellingen" is met opzet ruim gekozen. In de algemene maat-
regel van bestuur zal nader gespecificeerd moeten worden om 
welke categorieën van instellingen het gaat en welke uitzon-
deringen aan elk van die categorieën worden toegestaan. Uit 
legislatief oogpunt achten de ondergetekenden het om de hier-
boven in verband met bibliotheken genoemde redenen niet ge-
wenst een degelijke regeling in de Auteurswet zelf op te ne-
men. 

Bij het vaststellen van de categorieën waarvoor in de alge-
mene maatregel van bestuur uitzonderingen dienen te wor-
den gemaakt, spelen twee vragen een rol: behoort een bepaal-
de categorie van instellingen tot de in het algemeen belang 
werkzame instellingen? En, zo ja, bestaat er dan voor die ca-
tegorie een wezenlijke behoefte aan uitzonderingen? Door de 
K.N.U.B. en de Studiecommissie van de Nederlandse Groep 
van de A.I..A.I. en de Nederlandse Orde van Advocaten zijn 
blijkens het verslag van het openbaar gehoor verschillende ca-' 
tegorieën van instellingen opgesomd die in het algemeen be-
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lang werkzaam zijn. Naar het oordeel van de ondergeteken-
den behoort een aantal van die categorieën echter tot diege-
nc waarvoor een wezenlijke behoefte aan een uitzondering 
niet of slechts voor een zeer beperkt aantal gevallen aanwe-
zig is (b.v. scholen, bejaardencentra, jeugdhuizen, charita-
tieve verenigingen). 

Het begrip „enkele exemplaren" laat zich niet bij wijze van 
interpretatie door een absoluut cijfer weergeven. De verveel-
voudiging, waarvan artikel I6ter, eerste lid, spreekt, mag uit-
sluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik. Voor 
een natuurlijke persoon zal dit niet zelden betekenen dat de 
verveelvoudiging beperkt moet blijven tot één exemplaar, om-
dat verdere exemplaren niet dienstig zijn tot eigen oefening 
etc. Voor wat instellingen en ondernemingen betreft zij ver-
wezen naar de bijzondere regelingen van artikel \6ter en ar-
tikel 17. Volgens artikel \6ter zullen bij algemene maatregel 
van bestuur regelen gegeven kunnen worden omtrent 
(o.m.) het aantal exemplaren dat door een in het algemeen 
belang werkzame instelling mag worden vervaardigd, terwijl 
artikel 17 (in de tekst van de tweede nota van wijzigingen) 
voorschrijft dat ten behoeve van een onderneming zoveel 
exemplaren mogen worden gemaakt als voor die onderneming 
redelijkerwijze nodig zijn. 

Brieven zullen, voorzover zij auteursrechtelijk beschermde 
werken zijn, doorgaans vallen onder artikel \6ter, lid 2 onder 
a; van brieven worden immers gewoonlijk geen exemplaren 
tegen betaling aan derden ter beschikking gesteld. Dit heeft 
tot consequentie dat de verveelvoudiging voor eigen oefe-
ning, studie of gebruik niet beperkt hoeft te blijven tot een 
gedeelte van een brief. 

De begrippen „eigen oefening, studie of gebruik" hebben 
in artikel \6ter, eerste lid, van het ontwerp dezelfde beteke-
nis behouden als in het huidige artikel 17. Rechtspraak op 
dit gebied is zeer schaars. Belangrijk is het arrest van de 
Hoge Raad van 23 mei 1952, N.J. 1952, 438 (Stemra/Ne-
derlandse Radio Unie c.s.) waarbij werd beslist dat onder 
eigen gebruik niet anders kan worden verstaan dan een ge-
bruik van de verveelvoudiging in eigen, besloten kring, en niet 
een gebruik dat hierin bestaat dat een muziekwerk voor het 
publiek ten gehore wordt gebracht (het betrof hier de op-
name van muziekwerken door Radio Unie c.s. met het doel 
deze éénmaal in haar bedrijf voor de radio-luisteraars ten ge-
hore te brengen). In de litteratuur vindt men voorts in het 
algemeen de grens van het geoorloofde eigen gebruik wel 
aldus aangeduid, dat het gebruik niet op enigerlei wijze on-
middellijk commercieel voordeel mag opleveren (aldus Pfef-
fer, Kort Commentaar, blz. 65; Drucker-Bodenhausen — 
VVichers Hoeth, Kort begrip, blz. 193). Recentelijk is ver-
dedigd dat verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of 
gebruik moet liggen in de consumptieve sfeer en niet in de 
produktiesfeer (Komen en Verkade, Compendium van het 
Auteursrecht, blz. 66). De ondergetekenden menen dat het op-
stcllen en verder ontwikkelen van algemene criteria op dit ge-
bied aan rechtspraak en wetenschap moet worden overgela-
ten. Zij beperken zich daarom tot het noemen van enkele 
voor de praktijk belangrijke gevallen waarop naar hun oor-
deel artikel \6ter van toepassing is. Als eigen studie beschou-
wen zij elke studie welke door de copiïst zelf bedreven wordt, 
ongeacht het doel van de studie (persoonlijke belangstelling, 
het op peil houden van vakkennis in het algemeen, het ver-
krijgen van kennis op een bepaald gebied die nodig is in de 
uitoefening van een vrij beroep of het vervullen van een 
dienstbetrekking). Toegepast op de aan universiteiten enz. ge-
bruikelijke groepsresearch betekent dit dat de deelnemers 
aan de groep voor eigen studie verveelvoudigingen mogen ma-
ken maar deze niet aan elkaar of aan anderen mogen afgeven 
(artikel \6ter, vijfde lid). Voor wat de verveelvoudiging van 
geschriften betreft zal het eigen gebruik naast de eigen studie 
slechts een bescheiden plaats innemen. Denkbaar is het ge-
bruik van tabellen, lijsten, schema's of instructies; het eigen ge-
bruik moet hier beperkt blijven tot de copiïst en mag zich 
niet uitstrekken tot derden. 

Gevraagd werd of partituren van muziekwerken met of 
zonder woorden vallen onder „alle andere geschriften" ge-
noemd in artikel 10, eerste lid, onder 1°. Ter beantwoor-
ding van deze vraag, en van een opmerking die verderop 
in het nader voorlopig verslag wordt gemaakt (blz. 4, l.k., 
alinea 6), zij vooropgesteld dat partituren in elk geval val-
len onder artikel 10, eerste lid, onder 5° („muziekwerken 
met of zonder woorden"). Dat sluit echter geenszins uit 
dat zij tevens vallen onder het eerste lid, onder 1°. De 
woorden „boeken, brochures . . . . " etc. hebben niet — zoals 
het eerste lid onder 5° - betrekking op de aard van het 
werk, maar op de uiterlijke voim waarin een werk gepre-
senteerd kan worden. Zo kunnen ook toneelwerken (eerste 
lid, onder 2°), wanneer ze in druk zijn verschenen, tevens 
vallen onder de „boeken" van het eerste lid, onder 1 ° 
(vgl. Pfeffer, Kort Commentaar, art. 10, noot 6). De on-
dergetekenden zijn van mening dat partituren — zowel met 
als zonder woorden — volgens de wet zoals die thans luidt 
vallen onder artikel 10, eerste lid, onder 1° (hetzij als „boe-
ken" of „brochures", hetzij als „andere geschriften"). Ten 
einde aan elke mogelijke twijfel een einde te maken, ach-
ten zij het echter niet bezwaarlijk dit in het wetsvoorstel 
nog te verduidelijken. De toevoeging van „en onder 5°" na, 
„onder 1°" in het tweede lid, aanhef, van artikel \6ter  
komt hun daartoe echter niet geschikt voor, gelet op het 
beoogde doel: het beperken van de verveelvoudiging van 
een partituur tot een gedeelte van het werk. Artikel 10, 
eerste lid, onder 5° heeft niet alleen betrekking op partitu-
ren, maar op alle muziekwerken, ongeacht de wijze waarop 
zij voor anderen waarneembaar gemaakt worden (dus b.v. 
ook muziek die door middel van de radio wordt uitgezon-
den). Voorgesteld wordt daarom in het tweede lid van ar-
tikel \6ter na onder 1°" toe te voegen: „de partituur 
van een muziekwerk daaronder begrepen". 

Het vierde lid van artikel 16ter, waar gesproken wordt 
van het „langs mechanische weg ten gehore brengen", zal 
op het ogenblik in de praktijk in hoofdzaak van belang 
zijn voor de z.g. band-recorder. De worden „langs mecha-
nische weg ten gehore brengen" hebben niet betrekking op 
het waarneembaar maken langs andere weg dan door geluid 
(vgl. artikel 14, waar ook sprake is van „een werk, dat 
door middel van het gehoor kan worden waargenomen"). 
De bepaling is dus niet zo ruim op te vatten dat in het 
algemeen elk technisch hulpmiddel voor informatieover-
dracht er onder valt. 

Artikel 16ter en artikel 17. Opgemerkt werd dat in arti-
kel \6ter gesproken wordt van „beperkt blijven tot een ge-
deel te van het werk" terwijl in artikel 17 sprake is van „klei-
ne gedeelten". De ondergetekenden hebben, overeenkom-
stig de suggestie van het nader voorlopig verslag, in artikel 
\6ter „een gedeelte" gewijzigd in „een klein gedeelte". 

Dat er in verband met nog niet voorspelbare ontwikke-
lingen van de techniek waarschijnlijk binnen kortere of lan-
gere tijd behoefte zal ontstaan aan een wijziging van de re-
geling van de voorgestelde artikelen I6ter en 17 kunnen 
de ondergetekenden onderschrijven. Ook zij zijn van oor-
deel dat het er om gaat een voor dit ogenblik zo goed mo-
gelijke regeling te maken. 

Gevraagd werd of de eerste ondergetekende bereid is de 
wijzigingen aan te brengen welke door de K.N.U.B. tijdens 
de hearings zijn voorgesteld. De uiteenzettingen van de 
K.N.U.B. bevatten in de eerste plaats een voorstel om-
trent een regeling die uitgaat van een dwanglicentie-systeem, 
gekoppeld aan een vergoedingsplicht, welke zou moeten gel-
den voor iedere mechanische reproduktie, welke haar be-
stemming ook zij. Hierop zouden - aldus de K.N.U.B. -
drie uitzonderingen moeten worden toegelaten: a. het strikt 
privé gebruik van de natuurlijke persoon, b. het gebruik 
door de openbare dienst (in beperkte zin) of door de 
rechtspraak, c. het gebruik binnen openbare bibliotheken 
onder bepaalde voorwaarden. Opgemerkt zij dat deze uit-
zonderingen een zeer restrictief karakter hebben. Onder 
meer zal het maken van fotokopieën door artsen, advoca-
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9 
ten, belastingconsulenten en andere beoefenaren van vrije 
beroepen niet als „strikt-privé gebruik" kunnen worden be-
schouwd, voorzover het maken van de fotokopieën verband 
houdt met het uitgeoefende beroep. In deze en vele andere 
gevallen zou dus in de gedachtengang van de K.N.U.B. voor 
het maken van fotokopieën een vergoeding betaald moeten 
worden, ook wanneer het maar één of enkele exemplaren 
betreft, en wanneer het fotokopiëren niet regelmatig maar 
slechts incidenteel plaatsvindt. De ondergetekenden menen 
dat een dergelijke regeling - daargelaten of zij principieel 
de meest ideale zou zijn — voorshands op praktische bezwa-
ren moet afstuiten. Het stelsel van de K.N.U.B. veronder-
stelt, naar de ondergetekenden voorkomt, het bestaan van 
een organisatie die - ongeveer zoals het B.U.M.A. op mu-
ziekgebied - contact onderhoudt met enerzijds de rechtheb-
benden op het auteursrecht en anderzijds degenen die foto-
kopieën willen maken. Een dergelijke organisatie bestaat 
zoals bekend tot op heden nog niet. Ook wanneer daarin 
in de toekomst verandering komt - en de ondergetekenden 
achten dit zeer wenselijk, ook met het oog op de uitvoe-
ring van artikel 17 van het gewijzigde ontwerp - betekent 
dit nog niet dat voor alle gevallen een bruikbare oplossing 
is gegeven. Voorshands lijkt het met name niet waarschijn-
lijk dat langs deze weg geringe bedragen van grote aantal-
len particuliere gebruikers kunnen worden geïncasseerd en 
verdeeld op zodanige wijze dat de daaraan te besteden kos-
ten en moeiten in een redelijke verhouding staan tot het 
uiteindelijke resultaat. 

Door de K.N.U.B. zijn voorts blijkens het verslag van de 
hearings nog enkele afzonderlijke suggesties gedaan. Bepleit 
werd, het verveelvoudigen van tijdschriftartikelen (artikel 
\6ter, tweede lid, onder b) te beperken voor wat het aan-
tal bladzijden betreft. De ondergetekenden menen deze ge-
dachte niet te moeten overnemen. Het nabestellen van tijd-
schriften is dikwijls na verloop van betrekkelijk korte tijd 
niet meer mogelijk. Het verbod van verveelvoudiging van 
tijdschriftartikelen die een bepaalde lengte te boven gaan, 
zou er daarom toe kunnen leiden dat sommige publikaties 
in het geheel niet meer aan de geïnteresseerden ter beschik-
king kunnen worden gesteld. 

De K.N.U.B. heeft het verder betreurd dat de woorden 
„enkele exemplaren" niet zijn vervangen door „één exem-
plaar" (artikel I6ter, eerste lid). De ondergetekenden zijn 
echter niet overtuigd van de wenselijkheid van een derge-
lijke wijziging. Te bedenken valt dat het hier gaat om het 
verveelvoudigen uitsluitend voor eigen oefening, studie of 
gebruik, en dat de afgifte van exemplaren aan derden uit-
drukkelijk wordt verboden (artikel \6ter, lid 5). 

In dit laatste vereiste zal veelal slechts kunnen worden 
voldaan door het maken van niet meer dan één kopie. Denk-
baar is echter dat degene die verveelvoudigt er om prak-
tische redenen belang bij heeft enkele exemplaren tot zijn 
beschikking te hebben, bijv. om deze op verschillende plaat-
sen voor raadpleging neer te leggen. Een dergelijke geringe 
vrijheid menen de ondergetekenden de kopiist te moeten 
laten. 

Het voorstel van de K.N.U.B. om „een gedeelte van 
het werk" (artikel \6ter, lid 2) te vervangen door „een 
klein gedeelte van het werk" is, zoals hiervoor reeds werd 
medegedeeld, in de nota van wijzigingen overgenomen. 

In verband met de opmerking in het Verslag, dat door 
het overnemen van de voorstellen van de K.N.U.B. het 
onderscheid tussen ondernemers en vrije beroepen op het 
gebied van het reproduceren zou verdwijnen, zij erop ge-
wezen, dat artikel 17 niet de strekking heeft om aan onder-
nemingen zwaardere eisen te stellen dan aan anderen, b.v. 
aan beoefenaars van vrije beroepen. De billijke vergoeding 
waarvan in het tweede lid van artikel 17 sprake is, is ver-
schuldigd in die gevallen waarin verveelvoudiging volgens 
de algemene regeling van artikel \6ter niet toegelaten zou 
zijn (b.v. omdat het aantal exemplaren waaraan men behoef-
te heeft te groot is). Het recht om van artikel I6ter gebruik 
te maken, blijft in beginsel ook voor de onderneming onver-

let: men vergelijke de aanhef van artikel 17, eerste lid, waar 
dit uitdrukkelijk wordt bepaald. Voor het overige zal hier-
onder nog teruggekomen worden op de vraag of artikel 17 
ook kan worden toegepast door beoefenaars van vrije be-
roepen. 

De vraag hoe artikel \6ter moet worden toegepast op 
partituren van muziekwerken werd hierboven reeds beant-
woord in verband met de opmerking op blz. 4, linkerkolom, 
eerste alinea van het Verslag. 

Artikel 17. Gevraagd werd wat wordt verstaan onder het 
woord „onderneming". Uitgangspunt voor de regeling van 
artikel 17 was de gedachte dat de bij het bedrijfsleven be-
staande behoefte aan snelle informatie op wetenschappelijk 
gebied door middel van (in hoofdzaak) fotomechanische re-
produktie auteurs-rechtelijk gezien in goede banen moet 
worden geleid. In deze gedachtengang paste een regeling 
die van toepassing is op alle ondernemingen, zonder toe-
voeging van een beperkende kwalificatie. Intussen kan men 
zich afvragen of het begrip onderneming, ook wanneer het 
ruim wordt genomen, niet nog een ongewenste beperking 
inhoudt. Men denke b.v. aan stichtingen die enerzijds niet 
kunnen worden aangemerkt als in het algemeen belang werk-
zame instellingen (artikel I6ter, lid 6), en die anderzijds 
niet een onderneming hebben. Er zou geen reden zijn hier 
een ander regime toe te passen dan bij ondernemingen. 
Voorgesteld wordt daa'om thans artikel 17 te verruimen 
door in het eerste lid de woorden „ten behoeve van een 
onderneming" te vervangen door „ten behoeve van een 
onderneming, organisatie of instelling". Opgemerkt zij dat 
een ruime omschrijving als deze in onze wetgeving niet een 
novum is: artikel 1 (onder 2b) van de Pensioen- en spaar-
fondsenwet stelt b.v. met een onderneming gelijk „elke in-
stelling van welke aard ook"; de recente wet op de onder-
nemingsraden definieert het begrip onderneming in artikel 
1 (lid 1 onder c) als: elk in de maatschappij als zelfstandige 
eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens 
arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. 

De voorgestelde wijziging brengt nog enige verdere ver-
anderingen in het eerste lid van artikel 17 mee. Het slot 
van de eerste volzin moet een redactionele aanpassing on-
dergaan. Ook de tweede volzin, luidende „De kopieën mo-
gen niet worden afgegeven buiten de onderneming tot ge-
bruik waarvan zij zijn vervaardigd" moet worden geswijzigd. 
Er kan niet worden volstaan met toevoeging van de woor-
den „organisatie of instelling" na „onderneming", want al-
dus zou de bevoegdheid tot het afgeven van kopieën te zeer 
worden verruimd, doordat b.v. ook afgifte aan de leden 
van een vereniging geoorloofd zou worden. Voorgesteld 
wordt daarom een nieuwe redaktie, die de bevoegdheid tot 
afgifte beperkt tot degenen die in de onderneming, orga-
nisatie of instelling werkzaam zijn. 

In het Verslag werd gevraagd of het begrip onderneming 
in de algemene maatregel van bestuur nader zal worden uit-
gewerkt. Opgemerkt zij dat het derde lid van artikel 17 
daarvoor geen rechtstreekse grondslag geeft. De ondergete-
kenden menen dat hieraan voor de thans geïntroduceerde 
ruimere omschrijving „onderneming, organisatie of instel-
ling" ook geen behoefte bestaat. Wel biedt het derde lid 
een grondslag voor het onderscheiden van verschillende ca-
tegorieën, zulks met het oog op het stellen van regelen ten 
aanzien van het maximum aantal exemplaren etc; deze on-
derscheiding zal echter niet zo ver mogen gaan dat daardoor 
het in de wetstekst gebruikte begrip „onderneming, orga-
nisatie of instelling" zelf wordt ingeperkt. 

In het Verslag werd de vraag gesteld of de zgn. vrije be-
roepen met opzet buiten de regeling van artikel 17 gelaten zijn. 
Dit was inderdaad het geval, en wel met de gedachte dat be-
oefenaars van het vrije beroep in het algemeen zullen kunnen 
volstaan met het vervaardigen van één of enkele exemplaren 
voor eigen studie of gebruik (artikel 16fer). Intussen zijn er 
echter gevallen denkbaar waarin voor het vrije beroep dezelf-
de behoeften bestaan als in een onderneming (b.v. het laten 
circuleren van kopieën onder medeleden van een maatschap, 
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het verstrekken van kopieën aan eigen werknemers van een 
kantoor). De voorgestelde nieuwe redaktie heft dit onder-
scheid op. 

Omroepverenigingen zullen - zij het uiteraard niet voor 
wat hun leden betreft - stellig ook onder de nieuwe redaktie 
van artikel 17 vallen. 

In de memorie van antwoord hebben de ondergetekenden 
te kennen gegeven dat zij de voorgestelde regeling niet als 
ideaal beschouwen en dat zij het zeer wenselijk achten dat er 
op nationaal of internationaal niveau een organisatie tot stand 
komt die optreedt namens de rechthebbenden tot het auteurs-
recht. Gedacht werd daarbij in het bijzonder aan een orga-
nisatie die bemiddelt tussen auteurs van (in hoofdzaak) tijd-
schriftartikelen enerzijds en kopiisten anderzijds, en wel op 
basis van zuiver contractuele regelingen, dus zonder dat ge-
bruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om zonder toestem-
ming van de auteur (zij het tegen billijke vergoeding) te 
verveelvoudigen (op dezelfde wijze dus als waarop dit bij het 
muziekauteursrecht geschiedt). De ondergetekenden zijn 
er zich van bewust dat er alvorens een dergelijke organisatie 
tot stand wordt gebracht nog aanzienlijke technische en or-
ganisatorische moeilijkheden zullen moeten worden over-
wonnen, getuige het feit dat ook elders in de wereld nog zeer 
weinig concrete resultaten zijn bereikt. Voorlopig zouden de 
ondergetekenden het daarom al toejuichen wanneer er een 
nationale organisatie tot stand komt, die behulpzaam is bij de 
uitvoering van het voorgestelde artikel 17 door het innen, 
administreren en verdelen van de „billijke vergoedingen". In-
dien de totstandkoming van een dergelijke organisatie stag-
neert zijn de ondergetekenden bereid stimulerend op te tre-
den, mede omdat het bestaan van die organisatie waarschijn-
lijk invloed zal hebben op de inhoud van de algemene maat-
regel van bestuur op grond van artikel 17, derde lid. De or-
ganisatie zelf zal echter een particulier karakter moeten dra-
gen. 

In het verslag werd opgemerkt dat de toestemming 
van de auteur nog vaak wordt vereist. In dit verband lijkt het 
nuttig enige belangrijke gevallen te noemen, waarin de toe-
stemming van de auteur volgens de opzet van het ontwerp 
noodzakelijk zal zijn. Het reproduceren in een zeer groot 
aantal, onverschillig door wie dat geschiedt, zal nimmer mo-
gen plaatsvinden zonder toestemming van de auteur (men 
vergelijke artikel 9, tweede lid, van de Berner Conventie -
versie van Stockholm - en het hierboven weergegeven ci-
taat uit het officiële Rapport). Het toegelaten maximum 
aantal exemplaren zal nader aangegeven moeten worden in 
de algemene maatregel van bestuur uit te vaardigen op grond 
van de artikelen \6ter, zesde lid, en 17, derde lid. Voorts is 
niet toegestaan de afgifte van kopieën door particulieren aan 
derden (artikel \6ier, vijfde lid) en de afgfite buiten eigen 
kring door een organisatie of instelling (artikel 17, eerste 
lid, tweede zin, nieuwe tekst). Verder bevatten de artikelen 
\6ter en 17 beperkingen met betrekking tot de omvang van 
het te reproduceren deel van een werk („een klein gedeelte" 
van boeken e tc) . 

Het komt de ondergetekende voor dat deze beperkingen 
redelijk zijn, en ook in overeenstemming met de strekking 
van artikel 9, tweede lid, van de Stockholmse versie van de Ber-
ner Conventie. 

Naar aanleiding van hetgeen in het verslag werd gezegd 
over de vergoedingsplicht willen de ondergetekenden een 
tweetal opmerkingen maken. De eerste betreft de omvang 
van de vergoedingsplicht. Ingevolge het tweede lid van arti-
kel 17 hebben de maker van een verveelvoudigd werk of 
zijn rechtverkrijgenden aanspraak op een billijke vergoeding. 
De juistheid van dit beginsel lijdt voor de ondergetekenden 
geen twijfel. Wel zijn zij van oordeel dat de vraag in welke 
omvang de regeling praktisch uitvoerbaar zal zijn nadere 
overweging verdient. In Duitsland bestaat op dit punt 
enige ervaring met het „Rahmenabkommcn über die Herstel-
lung von fotomechanischen Vervielfiiltigungen (Fotokopien, 
Mikrokopien) in gewerblichen Unternehmen zum innenbe-
trieblichen Gebrauch", in 1958 gesloten tussen de Bör-

senverein des Deutschen Buchhandels en de Bundesverband 
der Deutschen Industrie. Blijkens een publicatie in het Ne-
derlands Juristenblad (N. van Lingen, „Opus ex Machina", 
N.J.B. 1969, p. 1061 e.v. en p. 1110 e.v.) bedroeg in 1967 
de jaaropbrengst uit het Rahmenabkommen DM 90 000. 
Dit bedrag moest na aftrek van administratiekosten (de in-
casso wordt beheerd door één man met secretaresse) wor-
den verdeeld onder 306 uitgevers en onder de auteurs van de 
gekopieerde tijdschriftartikelen (elk van beide groepen 
kreeg 50 pet.); bij het Rahmenabkommen waren in 1967 on-
geveer 300 ondernemingen aangesloten. Afgaande op deze 
cijfers krijgt men de indruk dat de netto-opbrengst die aan de 
auteurs ten goede komt slechts zeer bescheiden kan zijn. 
Het schijnt dan ook in Duitsland niet mogelijk te zijn de ont-
vangen gelden aan de auteurs individueel ten goede te doen 
komen, doch de opbrengst zal daar voor pensioen- en an-
dere sociale doeleinden moeten worden aangewend. In dit licht 
bezien zal men ook van een Nederlandse regeling, zeker in 
de beginjaren, geen hoge verwachtingen mogen koesteren. 
Het tweede lid van artikel 17 is zodanig geformuleerd dat 
iedere auteur daaraan individueel een aanspraak op een bil-
lijke vergoeding kan ontlenen. Men kan zich echter afvragen 
in hoeverre het voorshands mogelijk zal blijken een dergelijke 
aanspraak praktisch te verwezenlijken wanneer het gaat om 
verveelvoudiging op betrekkelijk kleine schaal; met name geldt 
dit voor tijdschriftartikelen, wanneer de auteur zijn repro-
duktierecht niet aan de uitgever heeft overgedragen. Hierbij 
valt te bedenken dat het wel uitgesloten moet worden geacht 
dat de auteur zelf zich rechtstreeks bij een centrale incasso-
organisatie zal kunnen aansluiten (aldus ook het in de memo-
rie van antwoord reeds genoemde rapport van de Studiecom-
missie Fotomechanische Reproduktie). Het komt de onder-
getekenden daarom gewenst voor dat in het derde lid van ar-
tikel 17 meer ruimte wordt gelaten voor een regeling, welke 
met deze technische moeilijkheden rekening houdt, opdat 
het stelsel praktisch hanteerbaar kan worden gemaakt. Voor-
gesteld wordt daarom door een toevoeging aan het slot van 
het derde lid mogelijk te maken dat bij algemene maatregel 
van bestuur ook regelen worden gesteld ten aanzien van 
het aantal exemplaren waarvoor geen vergoeding behoeft te 
worden betaald. 

Een tweede opmerking die de ondergetekenden willen 
maken heeft betrekking op hetgeen in het Verslag 
werd gezegd omtrent de grote scheiding tussen bedrijfsleven 
en universiteit door de vergoedingsplicht. In het zesde lid van 
artikel 16/er wordt de mogelijkheid geopend dat in de alge-
mene maatregel van bestuur voorwaarden zullen worden ge-
steld. Tot die voorwaarden rekenen de ondergetekenden de 
verplichting tot het betalen van een billijke vergoeding. Met 
name wanneer verveelvoudiging plaats vindt in een be-
trekkelijk groot aantal exemplaren achten zij het juist dat een 
dergelijke vergoeding zal moeten worden betaald. Dit is ook 
in overeenstemming met de strekking van artikel 9, tweede 
lid, van de Berner Conventie (versie van Stockholm). Het 
voorgaande betekent echter niet dat de ondergetekenden van 
oordeel zijn dat in alle gevallen, waarin ten behoeve van de 
overheid of van in het algemeen belang werkzame instellingen 
uitzonderingen gemaakt zullen kunnen worden, een billijke 
vergoeding zal moeten worden betaald. Het zesde lid van ar-
tikel \6ter laat uitzonderingen van zeer verschillende aard 
toe; in de memorie van antwoord zijn daarvan enige voor-
beelden genoemd: het maken van kopieën van uitverkochte 
boeken, het vervaardigen van mikrokopieën, het uitwisselen 
van documentatie. Of er aanleiding bestaat om in de alge-
mene maatregel van bestuur een verplichting tot betaling 
van een billijke vergoeding op te nemen, zal voor elke ca-
tegorie van uitzonderingen moeten worden bezien; hierbij zal 
in de eerste plaats gelet moeten worden op de omvang van 
de toegestane uitzondering (met name het aantal te repro-
duceren exemplaren). In deze opzet zal men dus niet kun-
nen spreken van een wezenlijke scheiding tussen bedrijfs-
leven en universiteit. De voor het bedrijfsleven van belang zijn-
de regeling van artikel 17 laat immers ook tegen betaling van 
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een billijke vergoeding het vervaardigen van een betrekke-
lijk groot aantal exemplaren toe. 

De controle op de naleving van artikel 17 zal in veel ge-
vallen niet gemakkelijk te effectueren zijn; dit is overigens naar 
de ondergetekenden voorkomt inhaerent aan elke voorziening 
omtrent reproduktie voor intern gebruik. Het nuttig effect 
van de regeling zal dus voor een belangrijk deel moeten ko-
men van de vrijwillige medewerking van het bedrijfsleven en 
andere reproducenten. De ondergetekenden menen niet 
dat er reden is om dienaangaande pessimistische verwach-
tingen te koesteren, mits aan de reproducenten geen te hoge 
administratieve verplichtingen zullen worden opgelegd. Dit 
standpunt wordt ook ingenomen in de brief d.d. 28 no-
vember 1969, welke de voorzitter van de Rijkscommissie van 
Advies inzake het Bibliotheekwezen namens een aantal 
organisaties (waaronder de Raad van Nederlandse Werk-
geversverbonden) aan de leden van de Vaste Commissie voor 
Justitie heeft toegezonden. 

In gevallen waarin door universiteiten of hogescholen l!te-
ratuuronderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van on-
dernemingen zal er naar het oordeel van de ondergetekenden 
geen reden zijn om de verplichting tot het betalen van een 
billijke vergoeding niet op te leggen. De toepassing van het 
zesde lid van artikel léter zal dus hier voor wat de vergoe-
dingsregeling betreft niet tot een ander resultaat leiden 
dan toepassing van artikel 17. 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat het de ondergetekende 
noodzakelijk is voorgekomen de inwerkingtreding van de 
artikelen \6ter en 17 afzonderlijk te regelen, zulks met het oog 
op het feit dat het voor het goed functioneren van deze re r 
geling vereist is dat eerst de algemene maatregelen van be-
stuur krachtens artikel \6ter, zesde lid, en artikel 17, derde 
lid, tot stand zijn gebracht. Door een latere inwerkingtreding 
van de artikelen \6ter en 17 behoeft overigens de ratificatie 
van de Brusselse versie van de Berner Conventie niet te wor-
den uitgesteld, omdat deze regeling niet voortvloeit uit ver-
eisten die door de Conventie worden gesteld. 

Van de noodzaak van het toepassen van een dwanglicen-
tie ten behoeve van de grammofoonplatenindustrie is tot nu 
toe niet gebleken. In de memorie van antwoord hebben de 
ondergetekenden ook reeds gesteld dat toepassing van de 
dwanglicentie slechts onder uitzonderlijke omstandigheden 
zal mogen plaatsvinden, n.1. alleen dan wanneer er zich een 
conflict voordoet tussen de grammofoonplatenindustrie en 
rechthebbenden op muziekauteursrecht, en wanneer daarbij 
tevens het algemeen belang is betrokken. Dat dit geval zich 
niet gauw zal voordoen erkennen de ondergetekenden vol-
ledig: zij blijven echter bij de opvatting dat een dergelijke 
situatie denkbaar is en dat het niet wenselijk zou zijn af te 
zien van iedere mogelijkheid tot het treffen van voor-
zieningen daartegen. 

De reden waarom bij de eerste nota van wijzigingen is 
afgezien van een gemeenschappelijke voordracht van drie 
Ministers voor de vaststelling van de algemene maalregel 
van bestuur kwam in de memorie van antwoord op blz. 8, 
1. kolom reeds ter sprake; de voornaamste overweging 
was hierbij dat de noodzaak van een zorgvuldige afweging 
van belangen ook zonder een dergelijke bepaling reeds dui-
delijk genoeg is vastgelegd. 

Het overleggen van een concept van een algemene maat-
regel van bestuur, op grond van artikel 17bis tweede lid 
achten de ondergetekenden niet mogelijk. De inhoud van 
de maatregel zal, indien deze ooit nodig zal zijn, moeten 
afhangen van de concrete situatie zoals die zich op het mo-
ment voordoet. 

Voor het hanteren van de constructie van een algemene 
maatregel van bestuur die door het parlement moet worden 
bekrachtigd, zien de ondergetekenden hier weinig aanlei-
ding. Een dergelijke constructie is ook elders in de Auteurs-
wet waar sprake is van een dwanglicentie niet gevolgd. De 
mogelijkheid bestaat bovendien dat de dwanglicentie van 
artikel 11 bis, tweede lid al na korte tijd, nog voordat be-
krachtiging zou kunnen plaatsvinden, kan worden ingetrok-

ken, n.1. wanneer de partijen in het conflict inmiddels tot 
overeenstemming zijn geraakt. 

Artikel 17ter. De in het nader voorlopig verslag voor-
gestelde toevoeging van de woorden „of te doen vastleg-
gen", komt de ondergetekenden niet verenigbaar voor met 
de tekst van artikel II bis, derde lid, van de Brusselse versie 
van de Berner Conventie, waar sprake is van „enregistre-
ments éphémères effectués par un organisme de radiodiffu-
sion" (vgl. ook het Rapport Général van de Conferentie 
van Brussel, Doeuments de la Conférence, p. 102: „Il sera 
donc loisible a la législation nationale de déclarer que l'auto-
risation de radiodiffuser implique ou non 1'autorisation 
d'enregistrer en vue de la radiodiffusion, pourvu que 
1'enregistrement soit effectué par l'organisme de radiodii-
fusion lui-méme, par ses moyens autonomes et pour ses 
besoins propres , . . . " ) . Voorzover een omroeporganisatie 
mocht twijfelen of de tekst van artikel liter toelaat dat zij 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs bij het 
vastleggen van programma-onderdelen gebruik maakt van 
de diensten van de N.O.S. zal zij er goed aan doen dit punt 
veiligheidshalve langs contractuele weg te regelen. Opge-
merkt zij overigens dat naar het huidige recht een omroep-
organisatie voor vastlegging altijd toestemming van de auteur 
nodig heeft (aldus Hoge Raad, 23 mei 1952, N.J. 1952, 
438) - dus ook wanneer de vastlegging met eigen midde-
len en eigen personeel geschiedt - zodat het tweede lid van 
artikel liter in elk geval een zekere verruiming betekent. 

De wet voorziet niet in een bijzondere regeling omtrent 
het toezicht op het tenietdoen van vastleggingen binnen de 
gestelde termijn. Wanneer een vastlegging echter wordt ge-
bruikt voor een radio- of televisieuitzending nadat de ter-
mijn is verstreken zal daardoor veelal gemakkelijk kunnen 
worden vastgesteld dat aan de verplichting tot het teniet-
doen niet tijdig is voldaan. 

Artikel 18. In verband met de opmerking omtrent de 
openbaarmaking van een bouwwerk in een directe televi-
sie-uitzending herinneren de ondergetekenden eraan dat de 
weergave van bouwwerken in een televisie-reportage reeds 
geoorloofd is ingevolge artikel 16 bis. Aan een afzonder-
lijke voorziening in artikel 18 bestaat daarom naar hun oor-
deel geen behoefte. 

Bij het samenstellen van fotoboeken, reisgidsen e.d. zal 
ingevolge het nieuwe artikel 18 voor het afbeelden van 
beeldhouwwerken, gebouwen etc. van recente datum de toe-
stemming van de maker moeten worden verkregen, althans 
voor zover het gaat om afbeeldingen waarbij het werk de 
hoofdvoorstelling vormt. Ongetwijfeld betekent dit dat van 
de samenstellers van fotoboeken, reisgidsen e.d. meer wordt 
verlangd dan voorheen. De ondergetekenden kunnen 
daarin echter geen aanleiding vinden om het voorgestelde 
artikel te wijzigen. In de memorie van toelichting is uiteen-
gezet welke overwegingen tot deze bepaling hebben geleid. 
Dat hetgeen daar gesteld werd onjuist zou zijn, is niet ge-
bleken. Een uitzondering voor twee-dimensionale verveel-
voudigixigen van drie-dimensionale werken zou de voorge-
stelde wijziging goeddeels van haar betekenis ontdoen. Dit 
geldt ook wanneer een dergelijke uitzondering beperkt zou 
blijven tot twee-dimensionale verveelvoudigingen van archi-
tectonische werken: het zijn immers voor een zeer groot 
deel juist de werken van architectuur waarvoor dit artikel 
is bedoeld. Wel zijn de ondergetekenden bereid in de over-
gangsbepaling van artikel III een afzonderlijke regeling op 
te nemen voor afbeeldingen in boeken en geschriften die 
na de inwerkingtreding v;m de wet nog ongewijzigd worden 
uitgegeven. Aldus wordt bij nota van wijzigingen voorgesteld. 
Daarnaast zal de huidige tekst van artikel III moeten wor-
den gehandhaafd voor de overige gevallen (b.v. ansicht-
kaarten of reproducties in boeken, waarvan een gewijzigde 
uitgave verschijnt); deze tekst is in het gewijzigde voorstel 
als lid 2 van artikel III opgenomen. 

Artikelen 31, 32 en 33. Initiatieven om de bestaande on-
wetendheid met betrekking tot het auteursrecht weg te ne-

file:///6ter
file:///6ter
file:///6ter


12 
men zullen primair van particuliere zijde moeten komen. De 
ondergetekenden herinneren eraan dat het B.U.M.A. in 
1969 al een actie heeft gevoerd tegen schending van het 
auteursrecht met behulp van fotokopieerapparaten. 

Artikel 47. In het eerste lid van dit artikel wordt o.m. 
bepaald dat de Auteurswet van toepassing is wanneer een 
werk voor het eerst in Nederland is uitgegeven. Volgens het 
tweede lid van de nieuwe tekst geldt een werk als uitgege-
ven wanneer exemplaren ervan in voldoende hoeveelheid 
ter beschikking van het publiek zijn gesteld. Het woord 
„exemplaren" vervangt het in de oude tekst voorkomende 
woord „verveelvoudigingen". Dit is blijkens de memorie van 
toelichting geschied omdat het woord verveelvoudigingen 
ook omvat vertalingen en bewerkingen, hetgeen tot gevolg 
zou hebben „dat een oorspronkelijk werk reeds beschermd 
zou worden, doordat niet dit werk zelf, doch een verta-
ling of een bewerking daarvan onder de voorwaarden van 
artikel 47 Auteurswet zou zijn uitgegeven" (memorie van 
toelichting, blz. 14, rechterkolom, onder e). Een voorbeeld 
moge dit verduidelijken: het in het Russisch geschreven ma-
nusjript van een Russisch onderdaan, dat in de oorspron-
kelijke taal niet uitgegeven is, wordt in Nederland voor het 
eerst in vertaling uitgegeven. De vertaling geniet volgens 
artikel 47 de bescherming van de Nederlandse Auteurswet. 
Door de voorgestelde wijziging van het tweede lid van arti-
kel 47 zal echter de oorspronkelijke Russische tekst zelf niet 
beschermd zijn, omdat van die tekst geen exemplaren on-
der het publiek gebracht zijn. De voorgestelde wijziging van 
artikel 47 vindt haar oorsprong in een bepaalde interpreta-
tie van het vierde lid van artikel 4 van de Brusselse tekst 
van de Berner Conventie. Dit lid geeft een definitie van 
het begrip „oeuvres publiées". Aan het wetsontwerp ligt de 
gedachte ten grondslag dat onder „oeuvres publiées" niet 
moeten worden verstaan werken die niet in de oorspronke-
lijke vorm, maar alleen in vertaling zijn uitgegeven. De on-
dergetekenden zijn er zich echter van bewust dat deze in-
terpretatie in Nederland zowel als in het buitenland omstre-
den is. Het ontwerp heeft hier een bepaalde keuze gedaan. 
Voorshands zien de ondergetekenden geen reden om die 
keuze thans ongedaan te maken. Stellig zou de Berner Con-
ventie zich er niet tegen verzetten wanneer aan de andere 
opvatting - die een ruimere bescherming toekent aan buiten-
landse auteurs - de voorkeur was gegeven, zoals de Duitse 
wetgever heeft gedaan (§ 121 van het Urheberrechtsgesetz) 
en in zekere zin ook de Franse wetgever die in beginsel de 
werken van alle buitenlandse auteurs beschermt, ongeacht 
of ze uitgegeven zijn of niet. Ten gunste van de in het 
wetsontwerp gedane keuze kan echter - afgezien van de 
vraag welke uitleg van de Berner Conventie als de juiste 
moet worden beschouwd - worden aangevoerd dat een al 
te ruime bescherming van auteurs uit landen die niet lid 
zijn van de Berner Conventie ertoe kan leiden dat voor 
die landen de prikkel om alsnog tot de Berner Unie toe te 
treden komt te ontvallen. 

De ondergetekenden delen niet de opvatting dat het voor 
buitenlandse auteurs die krachtens hun nationaliteit niet be-

schermd worden, door het voorgestelde artikel 47 aantrek-
kelijker zou worden hun werk in België in het Nederlands 
vertaald te laten uitgeven en niet in Nederland. Wanneer de 
Nederlandse rechtspraak zich met betrekking tot de intcr-
pretatie van de Berner Conventie op hetzelfde standpunt zal 
stellen als waarvan in de memorie van toelichting werd uit-
gegaan, zal de rechter moeten aannemen dat, wanneer alleen 
een Nederlandse vertaling in België is verschenen, het oor-
spronkelijk werk niet is uitgegeven en bijgevolg in Neder-
land ook niet wordt beschermd, omdat de Berner Conven-
tie nu eenmaal geen bescherming biedt wanneer het een 
werk betreft dat niet is uitgegeven en waarvan de maker 
onderdaan is van een land dat geen lid is van de Berner 
Conventie. Zou de Nederlandse rechtspraak zich daarente-
gen op een ander standpunt stellen dan de memorie van 
toelichting, dan zou het oorspronkelijke werk waarvan de 
vertaling in België is verschenen wel als een uitgegeven 
werk in de zin van de Berner Conventie worden beschouwd. 
De auteur van het werk zou zich dan ingevolge artikel 6 
onder (1) B.C. in Nederland kunnen beroepen op de rech-
ten welke de Berner Conventie toekent. Daarmee zou de 
auteur echter nog niet in een gunstiger positie komen te 
verkeren dan wanneer de vertaling van zijn werk niet in 
België, maar in Nederland was verschenen, want in dat laat-
ste geval zou - bij een gelijke opvatting van de rechter 
omtrent de uitleg van de Berner Conventie - de auteur zich 
erop kunnen beroepen dat, ongeacht wat artikel 47 daar-
over bepaalt, de Berner Conventie hem in Nederland de-
zelfde rechten geeft als een Nederlandse auteur (artikel 6, 
lid 1, B.C.), hetgeen tot nagenoeg dezelfde resultaten leidt 
als de aanspraak op die rechten welke de Conventie zelf 
geeft. 

Ten slotte wordt bij nota van wijzigingen nog een kleine 
redaktionele wijziging voorgesteld, hierin bestaande dat bij 
de nummering van de artikelen niet meer gebruik wordt 
gemaakt van de aanduidingen bis en ter maar van letters, 
zoals ook bij enkele reeds bestaande artikelen van de Au-
teurswet reeds is geschied (artikelen 30a, 35a, 50a-f). 

De Minister van Justitie, 

C. H. F. POLAK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 

DE JONG. 

De Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, 

M. KLOMPÉ. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

L. J. M. VAN SON. 


