
In het ontwerp van wet tot herziening van de Auteurswet 
1912 (ontwerp van wet nr. 7877) worden de navolgende wijzi-
gingen aangebracht: 

A. Het tweede lid van artikel 12 komt te luiden: 
Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in 

het openbaar wordt mede begrepen die in besloten kring, tenzij 
deze zich beperkt tot de familie-, vrienden- of kennissenkring 
en voor de toegang tot de voordracht, op- of uitvoering of 
voorstelling geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt. 
Hetzelfde geldt voor een tentoonstelling. 

Het derde lid van artikel 12 komt te luiden: 
Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling 

in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend 
dient tot het openbare of het gesubsidieerde bijzondere 
onderwijs, voorzover de voordracht, op- of uitvoering of 
voorstelling deel uitmaakt van het leerplan, of tot een weten-
schappelijk doel. 

Het vierde - tevens laatste — lid van artikel 12 komt te 
luiden: 

Als afzonderlijke openbaarmaking wordt niet beschouwd 
de gelijktijdige openbaarmaking, al of niet per draad, van 
een door radio- of televisieuitzending openbaar gemaakt werk 
door het organisme dat de radio- of televisie-uitzending ver-
richt. 

B. Artikel \5bis wordt artikel 15<i. 

C. Artikel I5ter wordt artikel 156. 

D. Artikel \6bis wordt artikel 16«; in dit artikel worden de 
woorden „foto-, film- of radioreportage" vervangen door: 
,,foto-, film-, radio- of televisiereportage". 

E. Artikel \6ter wordt artikel 16/). De aanhef van het tweede 
lid van dit artikel komt te luiden: 

„Waar het geldt een werk als bedoeld bij artikel 10, eerste 
lid, onder 1 °, de partituur van een muziekwerk daaronder 
begrepen, moet die verveelvoudiging beperkt blijven tot een 
klein gedeelte van het werk, behalve indien het betreft:" 

F. Artikel 17 komt te luiden: 
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel wordt 

als inbreuk op het auteursrecht op de in artikel 10, eerste 
lid. onder 1°, bedoelde werken niet beschouwd de verveel-
voudiging ten behoeve van een onderneming, organisatie of 
instelling van afzonderlijke in een nieuwsblad of tijdschrift 
verschenen artikelen, berichten of andere stukken, of van 
kleine gedeelten van boeken, brochures of andere geschriften, 
een en ander voor zover het betreft werken van wetenschap, 
mits de verveelvoudiging beperkt blijft tot zoveel exemplaren 
als in de onderneming, organisatie of instelling redelijkerwijze 
nodig zijn. De exemplaren mogen alleen worden afgegeven 
aan degenen die in de onderneming, organisatie of instelling 
werkzaam zijn. 

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

Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur regelen 
stellen ten aanzien van het maximum aantal exemplaren, de 
maximale omvang dezer kopieën, het bedrag der vergoeding, 
de wijze waarop deze moet worden voldaan en het aantal 
exemplaren waarvoor geen vergoeding behoeft te worden be-
taald. 

G. Artikel llbis wordt artikel Ma; in het eerste lid van 
dit artikel wordt het woord „radio-uitzending" vervangen door 
„radio- of televisie-uitzending". 

H. Artikel \lter wordt artikel \lb. In het eerste lid wordt 
het woord „radio-uitzending" vervangen door: „radio- of 
televisie-uitzending". In het tweede lid wordt tweemaal het 
woord „radiozendorganisatie" vervangen door: „zendorga-
nisatie", wordt het woord „radio-uitzendingen" vervangen 
door: „radio- of televisie-uitzendingen" en wordt het woord 
„radio-uitzending" vervangen door: „radio- of televisie-uit-
zending". 

I. Artikel 25bis wordt artikel 25a. 

J. In het tweede lid van artikel 30fl wordt het woord „radio-
uitzending" vervangen door: „de radio- of televisie-uitzending", 
in het derde lid wordt tweemaal het woord „radio-uitzending" 
vervangen door: „de radio- of televisie-uitzending". 

K. In het derde lid van artikel 47 wordt het woord „radio-
uitzending" vervangen door: „de radio- of televisie-uitzending". 

L. Artikel III van het wetsontwerp komt te luiden: 
Artikel 18, zoals dit thans is gewijzigd, is niet van toepassing 

op verveelvoudigingen die voorkomen in boeken of gedrukte 
geschriften welke in geheel dezelfde vorm worden uitgegeven 
als waarin dit reeds voor het inwerkingtreden dezer wet is 
geschied. Deze boeken en drukwerken blijven voor wat de ver-
veelvoudigingen betreft onderworpen aan artikel 18, zoals 
dit vóór de inwerkingtreding dezer wet luidde. 

Verveelvoudigingen, waarop het eerste lid niet van toepas-
sing is en welke vóór de inwerkingtreding van deze wet op 
grond van artikel 18 zonder inbreuk op het auteursrecht waren 
vervaardigd, mogen, ook wat betreft alsnog met behulp daarvan 
ongewijzigd vervaardigde verveelvoudigingen, verder in het 
verkeer gebracht worden binnen 5 jaren na het inwerking-
treden dezer wet. 

M. Aan het wetsontwerp wordt een artikel toegevoegd, 
luidende: 

Artikel IV 

De artikelen \6b en 17 treden in werking een jaar na het 
tijdstip waarop de overige bepalingen van deze wet in wer-
king treden. 

file:///lter

