
Zitting 1971 - 7877 , 7 8 8 9 (R 4 4 6 ) 

Herziening van de Auteurswet 1912 

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

VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR 

Nr. 14 

Na bestudering van de nadere memorie van antwoord in/.ake 
deze wetsontwerpen achtte de vaste Commissie voor Justitie 
het gewenst, alvorens eindverslag uit te brengen, nogmaals een 
hoorzitting te houden over de onderwerpelijke materie. Op 25 
juni 1969 vond een openbare hoorzitting plaats naar aanleiding 
van de memorie van antwoord (zie nr. 8). In een mededeling 
in de Staatscourant en met medewerking van de parlemen-
taire pers kondigde de vaste Commissie aan, dat zij voornemens 
was organisaties, instanties en personen, die daarop prijs stel-
len, in gehoor te ontvangen. Deze openbare hoorzitting vond 
plaats op 30 juni 1971. 

De volgende organisaties hadden zich tijdig opgegeven: 
Studiecommissie van de Vereniging voor Auteursrecht (de 
Nederlandse Groep der Association Littéraire et Artistique In-
ternationale) en van de Nederlandse Orde van Advocaten; 
Commissie Auteursrecht van de Dr E. Boekmanstichting; Ko-
ninklijke Nederlandsche Uitgeversbond; Nederlandse Omroep-
stichting, Het Bureau voor Muziekauteursrecht BUMA en de 
Stichting STEMRA; Bureau SEBA; Vereniging van Letterkun-
digen; Nederlandse groep van de International Federation of 
the Phonographic Industry (IFPI); Nederlands Genootschap 
voor Documentreproductie; Nederlands Orgaan voor de Be-
vordering van de Informatieverzorging (waarin opgenomen 
het NIDER); Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen; 
Orde van Octrooigemachtigden; Raad van Nederlandse Werk-
geversverbonden; Rijkscommissie van Advies inzake het Biblio-
theekwezen. 

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

Gelet op de gunstige ervaringen bij de vorige hoorzitting had 
de commissie genoemde organisaties voorgesteld hen gezamen-
lijk te ontvangen en de behandeling artikelsgewijs te doen 
plaatsvinden 1 ) . 

Aan deze suggestie gaven de organisaties gaarne gehoor. 
Alvorens over deze hoorzitting verslag uit te brengen, wil 

de vaste Commissie allen dankzeggen die door hun voorlichting 
hebben bijgedragen haar kennis en inzicht ten aanzien van de 
betrokken materie nog verder te verrijken. 

VERSLAG 

Artikel 10 
Commissie Auteursrecht van de Dr E. Boekmanstichting 
De Commissie Auteursrecht had reeds bij gelegenheid van 

de hoorzitting, die de vaste commissie na de verschijning van 
de memorie van antwoord had gehouden op 25 juni 1969 
(stuk nr. 8) ervoor gepleit de tekeningen en modellen van 
nijverheid onder dit artikel te brengen. In het nader voorlopig 
verslag was de mening van de bewindslieden gevraagd over 
deze gedachte. 

i) De in dit verslag genoemde artikelen hebben betrekking op wets-
ontwerp 7877. 

7877, 7889 (R 446) 14 (3 vel) 
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Studiecommissie van de Vereniging voor Auteursrecht (de 
Nederlandse Groep der Association Littéraire et Artistique 
Internationale) 

De studie-commissie heeft bezwaar tegen hetgeen gesteld is 
op blz. 2 (tweede kolom, laatste alinea) en blz. 3 (eerste 
kolom, eerste alinea). 

De Auteursrecht-Commissie van de Dr Boekmanstichting en 
de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars hebben 
de suggestie gedaan de tekeningen en modellen (van nijver-
heid) onder genoemd artikel te brengen, terwijl blijkens het 
rapport van de Nederlandse Groep der A.L.A.I. en de Neder-
landse Orde van Advocaten d.d. 2-7-1965 (blz. 18, sub 10) 
een minderheid der leden ook voor deze opvatting gevoelde. 

De nadere memorie van antwoord reageert niet adequaat 
op deze suggesties. Zij vreest, „dat dan alle tekeningen en 
modellen, en niet alleen die met een kunstzinnig karakter, de 
bescherming van de Auteurswet zouden gaan genieten". Deze 
vrees is ongegrond en haar redegeving onjuist. Vooreerst zijn 
alle werken genoemd in artikel 10, lid 1, natuurlijk slechts 
auteursrechtelijk beschermd, indien en voor zover zij ook ove-
rigens aan de vereisten van de Auteurswet voldoen zoals het 
vereiste van originaliteit. 

De opstellers van de nadere memorie van antwoord zijn 
kennelijk de mening toegedaan dat bedoelde suggestie zou be-
doelen alle produkten van industriële vormgeving (resp. alle 
tekeningen en modellen), ook diegene die geen (duidelijk) 
kunstzinnig karakter (vgl. artikel 21 Benelux-wet op de model-
len en tekeningen) bezitten, onder de bescherming van de 
Auteurswet te brengen. Dat zou inderdaad in strijd zijn met 
de straks door de nieuwe Modellenwet te openen perspectieven, 
en in zoverre kan de redenering van de nadere memorie van 
antwoord, dat deze bescherming door de invoering van de 
Modellenwet toch weer teniet gedaan zou worden, haar conse-
quentheid niet ontzegd worden. 

Maar de redenering gaat in haar geheel uit van een onjuiste 
veronderstelling. Nog daargelaten, dat de voorgestelde formu-
lering een dergelijke interpretatie niet kan dragen, gaat het er 
in het geheel niet om een nieuwe categorie werken, die niet 
voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt (en 
die nu nog geen modellenrechtelijke bescherming kan genieten) 
onder de werking van de Auteurswet te brengen. Het gaat er 
slechts om ondubbelzinnig vast te stellen dat ook voorwerpen 
van industriële vormgeving (resp. modellen en tekeningen) nu 
en straks werken in de zin van de artikelen 1 en 10 Auteurswet 
1912 kunnen zijn. Het is nota bene de Benelux-wet zelf die 
deze cumulatie van beschermingsmogelijkheden erkent. Uiter-
aard zal het produkt van industriële vormgeving, wil het 
aHteHwrechtelijke bescherming kunnen genieten, aan de hogere 
vereisten moeten blijven voldoen, welke algemeen aan door de 
Auteurswet te beschermen werken worden gesteld. 

De vrees voor een te lange bescherming van „eenvoudige 
gebruiksvoorwerpen", die op blz. 3 der nadere memorie van 
antwoord (1ste kolom, alinea 1) wordt geuit, wordt ten on-
rechte als een „algemeen aanvaarde opvatting" voorgesteld en 
kan bovendien niet wegnemen, dat ook het eenvoudigste ge-
bruiksvoorwerp de lange bescherming van de Auteurswet deel-
achtig wordt wanneer het als werk van toegepaste kunst maar 
origineel en nieuw is. 

Artikel 12 
a. Het begrip „organisme"; de positie van het C.A.S. 
Nederlandse Omroepstichting 
Met de omschrijving van het woord „organisme" in de 

nadere memorie van antwoord op blz. 3, linkerkolom, kon de 
NOS zich verenigen. De NOS was eveneens van mening dat 
deze omschrijving in overeenstemming is met de tekst van 
de Conventie. 

Eventuele vraagstukken van feitelijke aard, die met een 
beroep op dit artikel zouden moeten worden beantwoord, be-
horen naar de mening van de NOS tot de taak van de rechter. 

Studie-Commissie van de Vereniging voor Auteursrecht 
(Nederlandse Groep van de A.L.A.I.) en van de Nederlandse 
Orde van Advocaten 

Wat onder een „organisme" moet worden verstaan is thans 
wel duidelijk, gelijk ook duidelijk is wat te verstaan is onder 
oorspronkelijk organisme („organisme d'origine") van artikel 
11 bis Berner Conventie. 

Thans kan reeds gezegd worden, dat het doorgeven van 
buitenlandse uitgezonden programma's door een Nederlands 
organisme altijd zal plaatsvinden door een ander organisme 
dan het orginele, zodat voor de openbaarmaking daarvan 
altijd de auteursrechtelijke toestemming vereist zal zijn, onge-
acht of zulks per kabel of door de lucht geschiedt. 

Wanneer de nadere memorie van antwoord evenwel tracht 
vast te stellen in hoeverre de doorgifte van programma's door 
het (of een) C.A.S. een nieuwe openbaarmaking vormt, raakt 
de nadere memorie van antwoord apert het spoor bijster. 

Vooreerst stelt de nadere memorie het ten onrechte voor 
alsof het (een) C.A.S. zoals het proef net in Den Haag een 
van de drie varianten is van antennesystemen van grotere 
omvang, die alleen verschillen in datgene wat zij doorzenden. 

De varianten (systemen) A en B (zie nadere memorie van 
antwoord, stuk nr. 11, blz. 3) hebben met de hele auteurs-
rechtelijke problematiek van het C.A.S. niets te maken, aan-
gezien zij slechts individuele antennes samenbundelen, resp. 
overbodig maken. 

Wat het systeem C (het C.A.S.) betreft tracht de nadere 
memorie van antwoord op verschillende plaatsen op blz. 3 
en 4 de indruk te wekken alsof zij daarbij het Draadomroep-
arrest (H.R. 27-6-1957, N.J. 1958, 405) als maatstaf aanlegt, 
hetgeen allerminst het geval is. Afgezien daarvan, dat het aan 
de rechter en niet aan de wetgever is om datgene wat het 
C.A.S. gaat doen aan genoemd arrest te toetsen, geeft de 
nadere memorie van antwoord aan dat arrest een totaal ver-
keerde uitleg. 

De samenstellers van de nadere memorie zijn hier kennlijk 
afgegaan op een apert onjuiste voorstelling van zaken, alsof 
er pas van een nieuwe openbaarmaking sprake zou zijn, indien 
en „voor zover de doorgifte-programma's betreft, die met 
behulp van individuele antennes ter plaatse niet zouden kun-
nen worden ontvangen", hetgeen dan alleen buitenlandse en 
eigen programma's zou betreffen. 

Dit kriterium zal men in het Draadomroeparrest tevergeefs 
zoeken en in het Memorandum van onze Commissie d.d. 30-5-
1969 is reeds gewezen op de ondeugdelijkheid en onbruikbaar-
heid van het technische kriterium, dat de nadere memorie op 
het voetspoor (beter gezegd: dwaalspoor) van de memorie 
van antwoord hanteert. 

Overigens stelt de nadere memorie kategorisch en terecht, 
dat er, indien er ten aanzien van buitenlandse programma's 
sprake is van een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin 
door het C.A.S., dit altijd een nieuwe openbaarmaking zal 
zijn, aangezien deze openbaarmaking niet geschiedt door het 
organisme dat de oorspronkelijke uitzending verrichtte. 

Het is echter niet mogelijk de beantwoording van de vraag 
of een bepaalde verspreiding van programma's via het C.A.S. 
een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin is te laten afhan-
gen van het kriterium van een bepaald programma op een 
bepaalde plaats niet met een individuele antenne kan worden 
ontvangen. Deze ontvangstmogelijkheid hangt namelijk niet 
alleen af van de afstand tot de zender en het vermogen van 
de zender, doch ook van de kwaliteit van de individuele 
antenne en de eventuele obstakels in de buurt van die antenne, 
alsmede ook in hoge mate van atmosferische omstandigheden. 
Bovendien is de kwaliteit van de ontvangst niet voor iedere 
ontvangende kijker en luisteraar doorslaggevend als norm 
voor ontvangstmogelijkheid. Door kleine technische verbete-
ringen kan voorts een ontvangstverbetering optreden waar-
mede thans nog niet wordt gerekend. 

De Studie-Commissie heeft zich dan ook afgevraagd of de 
opstellers van de nadere memorie niet beseffen dat bij hante-
ring van hun (technische) kriterium ten aanzien van som-
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mige aangeslotenen op een C.A.S. eenzelfde doorgifte wel een 
nieuwe openbaarmaking is, maar ten aanzien van andere weer 
niet? Hoe willen de opstellers van de nadere memorie nu uit-
maken of en in hoeverre een auteursrechtelijke toestemming 
vereist is? 

Het kriterium van de (nadere) memorie van antwoord is 
een fluïde kriterium en derhalve totaal onbruikbaar. Het enige 
kriterium is dat van het ..aanboren" van een nieuw publiek, 
om welke redenen zich dat dan ook bij een C.A.S. aansluit. 

Ten slotte: het verspreiden van antenne-signalen buiten het 
kader van een en hetzelfde organisme is altijd een nieuwe 
openbaarmaking. 

Met betrekking tot de gevallen a tot en met d genoemd op 
blz. 4 der nadere memorie van antwoord volgen uit het voor-
gaande: 

geval a is juist maar niet ter zake dienende; 
geval b berust op een dwaalleer; 
geval c is akkoord; 
geval d is akoord, maar gaat uit van een foutief kriterium. 

Commissie Auteursrecht van de Boekmanstichting 

Op één belangrijk punt heeft de nadere memorie van ant-
woord (7877, nr. 11) nu vierkant bevestigd wat voordien door 
enigszins vage toelichtingen nog slechts gevreesd moest worden. 
Het betreft de betekenis van het woord „organisme". 

Wat is te verstaan onder het „organisme" dat de radio- of 
televisie-uitzending verricht en tegelijk hetzelfde programma 
al of niet per draad verder openbaar mag maken? 

Tijdens de vorige hearing (7877, nr. 8, blz. 2) mocht de 
Boekmanstichting reeds uiting geven aan haar ongerustheid 
over de vage omschrijving die de Regering in de memorie van 
toelichting hier gebruikt had: „het complex van lichamen dat 
hier te lande betrokken is bij het tot stand brengen van een 
uitzending". 

De memorie van antwoord kon slechts de vrees vergroten 
dat wat de Regering hier eigenlijk voor ogen stond was, een 
einde te maken aan de beslissing van de Hoge Raad, gegeven 
in het Draadomroeparrest van 27 juni 1958, N.J. 1968, 405. 

De rechtsbeslissing van de Hoge Raad was dat de PTT door 
de verzorging van de draadomroep - die geheel los staat van 
de zuiver technische diensten die de PTT levert voor de normale 
radio-uitzendingen van de omroeporganisaties - een afzonder-
lijke gelegenheid schept om in de Hilversumse studio's of elders 
uitgevoerde werken te beluisteren. De activiteit van de PTT met 
haar draadomroep staat op één lijn met de verspreiding door 
middel van radio-uitzening of het verkrijgbaar stellen van gram-
mofoonplaten. Hier is evenzeer sprake van een eigen moge-
lijkheid tot exploitatie in het publiek van werken die met het 
gehoor kunnen worden waargenomen. Dit levert een eigen vorm 
van openbaarmaken op, die naar tekst en strekking van de 
Auteurswet valt onder het begrip openbaarmaken in de zin van 
artikel 1 van deze wet. Ook deze openbaarmaking is bij uit-
sluiting voorbehouden aan de rechthebbende op het auteurs-
recht van het desbetreffende werk. Allerlei verweren van de 
PTT (Staat) zijn als irrelevant terzijde geschoven, zoals het 
argument dat de PTT geen invloed heeft op de samenstelling 
van de programma's, die zij aldus openbaar maakt, dat zij zelfs 
verplicht zou zijn de programma's der omroepverenigingen 
onverkort weer te geven en dat de N.R.U. geen bezwaar heeft 
tegen de activiteit van de PTT met haar draadomroep. Ook kon 
tenslotte geen gewicht worden gehecht aan de wijze waarop in 
de verhouding van BUMA (d.w.z. de muziekauteurs) en de 
N.R.U. de door deze laatste verschuldigde auteursrechten wor-
den berekend. De conclusie uit dit alles was, dat de PTT voor 
de verspreiding door middel van de draadomroep van muziek-
werken die tot het BUMA-repertoire behoren, de toestemming 
van BUMA behoeft. 

Op basis van deze H.R.-uitspraak bestaat sindsdien een con-
tract tussen BUMA en PTT op grond waarvan jaarlijks een 
zekere betaling plaats vindt voor de auteursrechten, met name 
ook voor de Nederlandse, de Hilversumse programma's. 

Aan deze rechtstoestand dreigt een einde te komen door het 
voorgestelde nieuwe vierde lid van artikel 12 van de Auteurs-
wet, dat een naar de criteria van de Hoge Raad, afzonderlijk» 
openbaarmaking door „hetzelfde organisme" beschouwt als 
juist niet een afzonderlijke openbaarmaking. Een en ander met 

a. een beroep op de techniek, en 
b. een beroep op de Berner Conventie, Brusselse versie, waar 

deze wetswijziging uit zou voortvloeien. 
Het technische argument is dat de bij het C(entraal) A(n-

tenne S(ysteem) aangesloten kijkers niet een nieuw publiek 
vormen. Het zou slechts gaan om een technische verbetering 
van de ontvangstmogelijkheid. Men gaat het dan voortdurend 
met de voortgang van de techniek en de geografische ligging 
verschuivende criterium aanleggen of een programma al dan 
niet ook met een individuele antenne kan worden ontvangen. 
De conclusie op blz. 4 van de nadere memorie van antwoord 
geval b is dat: 

„Wanneer een C.A.S. een door een Nederlandse omroep-
organisatie vervaardigde uitzending doorgeeft, zal daarvoor 
naar de opvatting van de ondergetekenden niet de toestemming 
van de auteur behoeven te worden verkregen." Het draadom-
roeparrest van de Hoge Raad heeft dit criterium van de bereik-
baarheid van programma's via individuele antennes niet ge-
bruikt. Integendeel, de met alle individuele antennes in Neder-
land op te vangen Hilversumse uitzendingen gaven de H.R. 
géén aanleiding om de draadomroep vrij te stellen van de 
normale betalingsverplichtingen voor zijn afzonderlijke open-
baarmaking. 

Ook de NOS — die toch altijd als pleitbezorgster van de 
PTT optreedt — heeft bij de vorige hearing voor de Commissie 
voor Justitie (7877, nr. 8, blz. 3) verklaard: „De stelling dat 
alleen van openbaarmaking sprake is als het programma, dat 
door de exploitant van een C.A.S., c.a.i. of g.a.i. wordt ver-
spreid niet door de ontvanger met een eigen speciale antenne 
zou kunnen worden opgevangen, achtte men onjuist." 

Nu staat het de wetgever uiteraard vrij — voor zover de 
Berner Conventie dit toelaat, waarover hieronder meer — om 
een onwenselijk geachte rechterlijke uitspraak voor de toekomst 
af te snijden door een hiertegen gerichte wetsbepaling. Maar 
dan moet hij dit wel uitdrukkelijk zeggen en niet, als in de 
nadere memorie van antwoord geschiedt, het tegendeel betogen, 
waar we immers lezen (blz. 4 linkerkolom) dat de betekenis 
van het Draadomroeparrest door het onderhavige artikellid 
niet wordt tenietgedaan of verminderd. 

Het sluitstuk wordt echter gevormd door het gebruik van 
de woorden „hetzelfde organisme" in artikel 12 laatste lid. De 
toelichting doet het voorkomen alsof hier sprake is van een 
uitwerking van de Berner Conventie, artikel II bis eerste lid, 
aanhef en onder 2°, Brusselse versie. Dit luidt: „Les auteurs 
d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif 
d'autoriser 2° toute communication publique, soit par 
f il, soit sans f il, de 1'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette com-
munication est faite par un autre organisme que celui d'ori-
gine . . . .". De Regering meent dat zij de woorden „1'organisme 
d'origine de 1'oeuvre radiodiffusée" naar eigen believen kan 
uitleggen. 

In de eerste plaats wordt in de memorie van toelichting 
(7877, nr. 3, blz. 3) wel de juiste opmerking gemaakt dat de 
Berner Conventie hier onder „radio" zowel de geluidsradio 
als de televisie verstaat. Dit is ook internationaal aanvaard. 
Een punt om even vast te houden wanneer straks - als in het 
verleden wel is geschied - weer vliegers mochten worden op-
gelaten door belanghebbenden om verschil te maken tussen 
het een en het ander. Maar dan vervolgt de memorie: „Het 
woord „organisme" is gekozen (in de redactie van artikel 12 
laatste lid), ten einde duidelijk te doen uitkomen dat het hier 
gaat om het complex van lichamen dat hier te lande betrokken 
is bij het tot stand brengen van een uitzending". Reeds in 
vorige instanties zijn nadere vragen gesteld over de betekenis 
van deze passage. In de nadere memorie is het antwoord nu 
gekomen (7877, nr. 11, blz. 3 e.v.): „organisme" zijn telkens 
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de betreffende omroeporganisatie, tezamen met NOS, Nozema, 
en de PTT, die technische diensten en materiaal voor de radio-
en televisie-uitzendingen levert. 

Een voorproefje van de wijze waarop men dit tracht over 
te brengen op de geheel andere situatie waarin de PTT niet 
aan de omroep dienstbare activiteiten verricht, en met name 
waar de PTT een afzonderlijke, eigen draaddistributie ver-
zorgt, wordt ons al geleverd door de NOS die tijdens de vorige 
hearing opmerkte (7877, nr. 8, blz. 3): „Het ter beschikking 
stellen (tegen betaling) van een kabelaansluiting, alsmede het 
leveren via die aansluiting van andere programma's dan die 
van het organisme, waartoe de leverancier behoort, welke 
programma's op een bepaald punt zijn opgevangen en vandaar, 
hetzij via draden, hetzij via een combinatie van draden en 
zenders worden doorgegeven, levert een nieuwe openbaar-
making op". De PTT die per kabel Hilversum I distribueert 
aan haar abonné's, levert daarmee een programma van het 
„organisme" (b.v. AVRO-NOS-Nozema-PTT) waartoe zij zelf 
behoort. Omdat dit geen ander programma is in de om-
schrijving van de NOS zou dit geen nieuwe openbaarmaking 
zijn. Dan valt de betalingsverplichting weg, welke berust op 
het Draadomroeparrest. 

Deze in artikel 12 Auteurswet aan het Verdragswoord „or-
ganisme" gegeven omschrijving vormt ook wèl een soevereine 
Nederlandse uitleg van deze internationaal autersrechtelijk een 
zeer speciale betekenis dragende term! En voor deze betekenis 
behoeven we ook niet ver te zoeken. De officiële toelichting op 
het Ontwerp Goedkeuringswet Berner Conventie, Brusselse 
versie, (7889 (R 446) nr. 3, blz. 6) spreekt - anders dan het 
gewraakte artikel 12 Auteurswet - naar aanleiding van het 
onderhavige Berner Conventie artikel 11 bis, lid 1, punt 2, heel 
specifiek van de „oorspronkelijke zendorganisatie". Bovendien, 
het derde lid van hetzelfde artikel Wbis B.C. gebruikt ook de 
woorden: ,,un organisme de radiodiffusion . . .". 

De vertaling hiervan vinden we terug in het nieuw voorge-
stelde artikel 17/<?r, 2de lid (nu vernummerd tot artikel \lb) 
Auteurswet. 

Alweer: „De radiozendorganisatie, die bevoegd is tot open-
baarmaking. . .". Dit lijkt de volkomen juiste - dan ook met 
de toelichting op het eerste lid van artikel llbis B.C. over-
eenstemmende - vertaling, dit in tegenstelling tot de zo vreemd 
toegelichte woorden „het organisme" in artikel 12 laatste lid. 
In de laatste nota van wijzigingen is de term in artikel \7b 
Auteurswet evenals in de toelichting op artikel 11 bis lid 1 B.C. 
verkort tot „zendorganisatie". De memorie van toelichting op 
dit artikel liter (nu \7b) Auteurswet verstaat onder „orga-
nisme de radiodiffusion" terecht, zij het in onbegrijpelijke 
tegenstelling tot artikel 12, „het lichaam dat de auteursrechte-
lijke toestemming tot de uitzending heeft verkregen, hetgeen 
in de voorgestelde Nederlandse wetsbepaling wordt weerge-
geven door „(radio)zendorganisatie". Deze lichamen, die in 
ons land de auteursrechtelijke bevoegdheid tot uitzending 
plegen te verkrijgen, heten ook wel, met name in de Omroep-
wet, omroeporganisaties. Deze betekenis heeft nu de term 
„organisme de radiodiffusion" in alle mogelijke verbanden. 
Ik moge noemen de Europese Overeenkomst betreffende de 
uitwisseling van programma's door middel van televisiefilms 
van Parijs van 15 december 1958 (door Nederland 3 februari 
1967 geratificeerd) waar ik dit veelvuldig voorkomende ,,or-
ganisme" ook consequent vertaald vind door „radiozendorga-
nisatie". Hetzelfde geldt voor de Europese Overeenkomst be-
treffende de bescherming van televisieuitzendingen van Straats-
burg, van 22 juni 1960 (Trb. 1960, 1) en van de nog steeds 
helaas niet geratificeerde Conventie tot bescherming van uit-
voerende kunstenaars, fabrikanten van gramofoonplaten en 
radiozendorganisaties van Rome, van 26 oktober 1961. 

Ook het grote handboek voor het Franse auteursrecht van 
Henri Desbois - dat de Commissie Auteursrecht liever raad-
pleegt dan de dictionnaire die de nadere memorie van antwoord 
erbij haalt — gebruikt (Le droit d'auteur en France, 1966, blz. 
301) „organisme" en „entreprise" dooreen: ,,. . . tous les 
relais, radiophoniques ou télévisuels, qu'ils fussent aménagés 
par le même organisme ou par des entreprises différentes...". 

Desbois acht ook - en dat is tenslotte de kwestie waar alles 
om draait - een aparte toestemming vereist voor alle „relais 
dont 1'initiative est prise par une entreprise différente de celle 
dont 1'émission est relayée". Dat is wat anders dan een steeds 
wisselend conglomeraat „een complex van bij een uitzending 
betrokken lichamen", al dan niet in overkoepelende rechts-
personen ondergebracht (Nozema, Casema), als in artikel 12 
blijkbaar wordt bedoeld. Voor Duitsland vermeldt het toon-
aangevende commentaar van von Gamm (Urheberrechtsgesetz 
1968, blz. 369): „Das Senderecht wird regelmassig beschrankt 
übertragen (par. 32 UrgH); es erfasst dann im Zweifel nur 
die einmalige Sendung über einen bestimmten Sender, also 
nicht die Übernahme und Weitersendung durch andere Sender, 
ferner nicht die Sendung durch einen funktechnisch anderen 
Sender, d.h. auf einem anderen Wellenbereich sowie durch 
Drahtfunk . . .". 

En ten slotte het handboek Bappert-Wagner, over de Berner 
Conventie, Brusselse versie (Internationales Urheberrecht 1956, 
blz. 118) dat de vrijmoedige opvatting van de ontwerpers van 
artikel 12 laatste lid ten aanzien van het in het verdrag ge-
bruikte woord „organisme d'origine" ten stelligste weerspreekt. 
Hier lezen we: „Die Urheber verbandseigener Werke der Lite-
ratur und der Kunst haben weiterhin das Recht, die öffentliche 
Mitteilung des durch Rundfunk gesendeten Werkes zu gestat-
ten; wenn diese Mitteilung von einen andern als dem ursprüng-
lichen Sendeunternehmen vorgenommen wird. Dabei ist est 
unerheblich, ob diese 2. Veröffentlichung drahtlos erfolgt, das 
Werk also erneut gesendet oder durch leitungsgebundene 
Energie ausgeführt wird . . . . " . 

De voorgestelde tekst van het laatste lid van artikel 12 van 
de Auteurswet, met zijn zo merkwaardig afwijkende vertaling 
„het organisme" dreigt in strijd te komen met de Berner Con-
ventie. De enige met de tekst van het Verdrag verenigbare 
oplossing is, dit woord „organisme" te vervangen door „zend-
organisatie" zoals de Auteurswet ook elders doet, of nog liever 
door de term, die de Omroepwet tot de wettelijke gemaakt 
heeft, en die iedereen begrijpt: door „omroeporganisatie", pre-
cies ook de instelling die in werkelijkheid de auteursrechtelijke 
uitzendrechten in ons land van b.v. het BUMA verwerft. 

Naar aanleiding van vragen uit de vaste commissie werd van 
de zijde van de NOS erop gewezen, dat in het Nederlandse 
omroepbestel geen uitzending mogelijk is zonder samenwer-
king van een aantal gescheiden rechtspersonen zoals omroep-
organisatie, NOS, PTT en Nozema. Het gevaar bestaat, dat 
indien het woord „organisme" niet gehanteerd wordt, een 
veelvoud van contracten noodzakelijk wordt. 

Er kan een situatie ontstaan, waarbij de omroep één 
auteursrechtelijke openbaarmaking pleegt door zowel uit te 
zenden als binnen het kader van het organisme per draad te 
verspreiden. 

Naar de mening van de Commissie Auteursrecht van de 
Boekmanstichting legde de NOS te veel de nadruk op de 
technische kant; dit nu achtte de Commissie Auteursrecht 
irrelevant. 

Voor de NOS en de PTT gaat het er om of zij uit het 
aldus vertroebelde water van artikel 12 Auteurswet deze 
grote vis kunnen ophalen: vrijdom van auteursrechten. 

Vrijdom voor eventueel de draadomroep, maar dat uit-
stervende instituut is niet werkelijk meer van belang. 

Vrijdom van auteursrechten vooral voor straks het gigan-
tische kabelnetwerk dat over geheel Nederland gelegd zal 
worden (door onze voortvarende PTT al gelegd is?) en 
waarlangs tientallen kanalen toegankelijk zullen worden voor 
verspreiding van radio- en televisieprogramma's onder het 
publiek. De exploitatie zal plaats vinden door de NV. Casema, 
door onder meer de PTT opgericht. Indertijd al, bij het debat 
in de Tweede Kamer over de kosten van aanleg en exploitatie 
van een dergelijk kabelnet, is grote twijfel uitgesproken door 
verscheidene fractiewoordvoerders. De Minister meende heel 
geruststellend te kunen antwoorden. Onder andere de auteurs-
rechten zouden geen moeilijkheden opleveren. Gezegd moet 
worden dat hier dan ook niet de Minister van Justitie aan het 
woord was, 
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Mocht echter dit woordenspel mislukken en dit vage „orga-
nisme", dat zo gemakkelijk te manipuleren „complex" in arti-
kel 12 laatste lid alsnog vervangen worden door het niet mis 
te verstane woord „omroeporganisatie", kortom, mocht arti-
kel 12 laatste lid alsnog in overeenstemming gebracht worden 
met de Berner Conventie, dan zullen PTT, Nozema, NOS en 
Casema vermoedelijk geen enkele aardigheid meer zien in de 
overgebleven mogelijkheid van beperking van het auteurs-
recht. Dan kan hoogstwaarschijnlijk zelfs voor wat betreft de 
NOS het voorgestelde laatste lid van artikel 12 verdwijnen. 
Dit lijkt uiteindelijk de beste oplossing die ook tijdens de 
vorige hearing is verdedigd door belanghebbenden als BUMA 
en STEMRA en door onafhankelijke instellingen als de Boek-
manstichting, de A.L.A.I."Nederlandse Groep (tegenwoordig 
geheten Vereniging voor Auteursrecht), en de Nederlandse 
Orde van Advocaten: schrapping van artikel 12 laatste lid. 

Er wordt nog op gewezen, dat de term omroeporganisatie 
in het kader van de Omroepwet een beperkte betekenis heeft. 
Daarnaast zijn er immers nog andere instellingen die zend-
tijd kunnen verkrijgen (verg. artt. 14 t/m 20 van de Omroep-
wet). 

b. Openbaarmaking. 
Nederlandse Omroepstichting. 
Met betrekking tot de nadere analyse van het begrip „open-

baarmaking" in samenwerking met verspreiding per draad was 
de NOS van mening dat ten onrechte wordt verwezen naar 
het Draadomroeparrest (H.R. 27-6-58 N.J. nr. 405). 

Wat daarvan zij, het is niet de taak van de wetgever om bij 
het maken van een nieuwe wet zich te laten leiden door de 
vraag of zijn standpunt in het licht van de jurisprudentie van 
de Hoge Raad juist of onjuist is. De wetgever dient zich 
concreet voor ogen te stellen op welke wijze een bepaalde 
materie geregeld dient te worden. 

Ten onrechte is, naar de NOS meent, de situatie van de 
Wereldomroep uit het oog verloren door het woord „gelijk-
tijdig", hetwelk in de B.C. niet voorkomt, weer in te voegen. 
Uiteraard kan een uit de wet voortvloeiende onzekerheid door 
contractuele bepalingen worden opgeheven. Het is echter 
mede de taak van de wetgever zekerheid te scheppen. De 
NOS pleit er daarom voor, indien al het woord „gelijktijdig" 
zou moeten worden gehandhaafd, een bepaling toe te voegen 
waardoor de zgn. „emissions différées", d.w.z. uitzendingen 
van hetzelfde programma naar verschillende werelddelen over 
verschillende zenders op ongelijke tijdstippen (wegens plaat-
selijk tijdsverschil) als één openbaarmaking blijven gelden. 

Commissie Auteursrecht van de Boekmanstichting 
Op één onderdeel heeft deze tweede nota van wijzigingen 

een niet onbelangrijke verbetering gebracht, en wel door op-
nieuw in te voegen het in het oorspronkelijke ontwerp voor-
komende en bij eerste nota van wijzigingen (7877, nr. 7) 
geschrapte woord „gelijktijdige". Zolang men de bovengeci-
teerde tekst las zonder dit woord „gelijktijdige", de versie 
dus van de eerste nota van wijzigingen, kon men de onaan-
vaardbare gevolgtrekking maken, dat als eenmaal toestem-
ming was gegeven tot uitzending van een auteursrechtelijk 
beschermd werk, iedere verdere openbaarmaking geoor-
loofd was „door het organisme dat de uitzending verricht". 
Daaronder zouden vallen heruitzendingen ad libitum, en zelfs 
ook openbaarmakingen van het werk via heel andere media, 
nl. iedere verdere openbare voordracht, op- of uitvoering in 
concert-, bioscoop-, theater- of andere ruimte en dit ten 
eeuwigen dage. Heel aardige extra exploitatiemogelijkheden 
zoals tijdens de vorige hearing van de Commissie voor Justitie 
op 25 juni 1969 is opgemerkt. 

In de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid de draad- of 
kabeltelevisie door de Casema worden geëxploiteerd in die zin 
dat de Casema de technische middelen ter beschikking zal 
stellen van een nog aan te wijzen (stads of regionale) televisie. 
Uit de statuten van de Casema blijkt dat deze een geheel andere 
organisatie is dan een bundeling van omroeporganisaties, de 
NOS of van andere instellingen die zendtijd hebben verkregen. 

In de vaste commissie werd vastgesteld dat indien de PTT 
zelf of via de Casema optreedt als verspreider van een signaal, 
de PTT niet meer handelt als organisme, maar bij die versprei-
ding buiten dat organisme staat. De vraag bleef of zulks duide-
lijker in de wetstekst zou kunnen worden vastgelegd. 

Van de zijde van de NOS kon dit wel worden onderschreven. 
Het zou echter te ver gaan om nu al te bepalen dat iedere 
vorm van Casema per se tot het organisme zal gaan behoren. 

In de vaste commissie werd nog gevraagd of het een uitgever 
is toegestaan van een gewone uitgave een paperback-uiigave 
te laten verschijnen zonder de auteur daarin te kennen. 

Van de zijde van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond 
werd opgemerkt, dat dit alleen zou kunnen, wanneer het van 
te voren met de auteur was overeengekomen. In de vaste 
commissie stelde men dat een dergelijk besluit enigszins is te 
vergelijken met het aanboren van een nieuw publiek. 

Deze parallel hanterend en terugkerend naar de omroep be-
toogde men in de vaste commissie, dat de verspreiding van 
een signaal door de lucht of per draad geen moeilijkheden 
zal opleveren, wanneer de auteursrechthebbende van te voren 
hiervan op de hoogte was. Indien er uitzending door de lucht 
is overeengekomen en via de draad wordt een nieuw publiek 
bereikt, is het niet zonder meer voor de hand liggend dat de 
NOS zelf kan beslissen dat dat ook per draad kan worden 
uitgezonden. 

Van de zijde van de BUMA werd erop gewezen dat de NOS 
een auteursrechtelijke situatie wil creëren waarbij het niet 
meer uitmaakt of de NOS per draad of draadloos uitzendt. In 
de Brusselse versie van de Berner Conventie wordt echter een 
heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen draadloos en per 
draad verspreiden. 

De NOS huldigde de mening, dat het in de eerste plaats gaat 
om de vraag wat al of niet onder organisme valt. Dat moet 
van geval tot geval worden aangegeven. 

Er is een algemene richtlijn dat hetgeen binnen het kader 
van het organisme valt, niet als een nieuwe openbaarmaking 
kan worden beschouwd. Dat wat buiten dit kader valt - en 
daar valt iedere exploitant voor een derde onder — is een aan-
gelegenheid waarover de rechter zich eventueel moet uit-
spreken. 

Naar aanleiding van een vraag uit de vaste commissie of in 
het geval de participanten in de Casema dezelfde zouden zijn 
als die in het organisme de Casema een eigen openbaarmaking 
pleegt, verklaarde men van de zijde van de NOS dat zulks af-
hangt van de komende ontwikkelingen, nl. of hier werkelijk 
sprake zal zijn van één organisme waarin de openbaarmakings-
activiteiten onderling gelijk liggen als bij het tot stand komen 
van de uitzendingen via zenders, dan wel of hier sprake zal 
zijn van afzonderlijke zelfstandige openbaarmakingsactiviteiten 
van een of meer delen van het organisme. 

Namens BUMA werd nog eens gewezen op het bijzonder 
onduidelijke begrip „organisme". Men onderstreepte de visie 
van de Commissie Auteursrecht van de Boekmanstichting. Ook 
de K.N.U.B. distantieerde zich van de opvatting gehuldigd 
door de NOS. 

c. Uitleenrecht. 

Commissie Auteursrecht Boekmanstichting 
BUMA, STEMRA, SEBA 
Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond 
De nadere memorie van antwoord stelt, dat zich sedert 

de indiening van de memorie van antwoord belangrijke ont-
wikkelingen op dit gebied hebben voorgedaan. Inderdaad, die 
ontwikkelingen zijn belangrijk en gaan uitermate snel. Maar 
het merkwaardige feit doet zich voor, dat de nadere memorie 
met die ontwikkelingen alleen maar blijkt het oog te hebben 
op de in het actiecomité Schrijversprotest aan de orde ge-
stelde problematiek. Er is echter veel meer aan de hand. De 
technische ontwikkelingen op het gebied van de cassette, de 

7877, 7889 (R 446) 14 (2) 
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cartridge en de video-recorder brengen de noodzaak van de 
wettelijke regeling van het uitleenrecht op een geheel ander 
niveau. De bibliotheek-uitlening van boeken kan men, wan-
neer men beducht is voor de internationale consequenties van 
een auteursrechtelijke regeling eventueel nog regelen via een 
jaarlijkse overheidsdotatie aan het Fonds voor de Letteren 
(een uiterst bescheiden begin is daarmee inmiddels gemaakt). 
De uitlening van bladmuziek en grammofoonplaten zou men 
o; een dergelijke wijze ook eenvoudig kunnen regelen. Maar de 
uit sning van video-cassettes en -cartridges zal, als de voor-
tekenen ons niet bedriegen, binnen enkele jaren dermate grote 
vormen gaan aannemen, dat de wetgever op het terrein van 
het uitleenrecht onmoglijk stil zal kunnen blijven zitten zonder 
het gevaar te lopen grove onrechtvaardigheden te tolereren. 
Het zou een onhoudbare toestand worden als de auteur hierbij 
geheel buiten spel zou blijven. Een wettelijke regeling van het 
leenrecht is de enige mogelijkheid om hierin tot een oplossing 
te komen. 

Het zal, zonder twijfel, noodzakelijk zijn de Berner Con-
ventie op dit punt aan te passen. Maar zonder een dergelijke 
aanpassing reeds zou een wettelijke regeling in Nederland zin 
hebben en toe te juichen zijn. De nationale wetgeving hoeft 
niet op de Berner Conventie te wachten; de Nederlandse wet-
gever mag ten slotte aan de auteur altijd meer geven dan de 
minimum-bescherming die de Berner Conventie noodzakelijk 
acht. 

Van de zijde van de K.N.U.B. werd er nog op gewezen, 
dat bij het spreken over video-recorders niet alleen gedacht 
moet worden aan korte, in cassettes verkrijgbare, amusements-
programma's, maar vooral ook aan leerpakketten, waarbij 
leerstof, welke voorheen in een lange periode overgedragen 
kon worden aan toehoorders, thans gecomprimeerd in een 
korte tijd overgedragen kunen worden. Deze pakketten be-
reiken geen grote oplagen. De verkoopprijzen lopen in de 
orde van grootte van tienduizend gulden. 

Men verwees in dit verband naar de vierde alinea van 
artikel I6ter. 

De tekst van deze alinea gaat voorbij aan nieuwe registratie-
mogelijkheden, zoals bv. elektronische en magnetische naast 
mechanische (geluidsregistraties, audio-visiuele pakketten). 
Het lijkt gewenst deze materie te regelen in een afzonderlijk 
wetsartikel. 

Hierbij zal o.m. onderzocht moeten worden de problematiek 
m.b.t. het dupliceren voor eigen gebruik, het gebruik voor edu-
catieve doeleinden (aanschaffen, lenen of huren van dit mate-
riaal door scholen, universiteiten e.d.) en het gebruik voor ont-
spanningsdoeleinden thuis of in openbare gelegenheden (aan-
schaffen, lenen, huren). 

Men verwees naar het artikel in het zomernummer van 
Auteursrechtbelangen 1971, nr. 75. 

Naar de mening van de BUMA, STEMRA, SEBA zou men 
het geschetste probleem kunnen oplossen door in artikel 12, 
lid 1, onder 2e, de woorden „zoolang het niet in druk ver-
schenen is" te schrappen. Er zal dan wel, zolang men het 
leenrecht niet als een auteursrecht wil zien en zolang men het 
droit de suite in Nederland nog niet kent, aan artikel 12 een 
bepaling moeten worden toegevoegd, die het recht van ver-
breiding beperkt in de zin van artikel 17 van de Duitse 
Auteurswet. Men zal dan, zelfs met deze beperking, nog altijd 
twee vliegen in één klap hebben geslagen: het verouderde 
criterium van de druk zal uit de wet verdwenen zijn en de 
auteur zal via het dan werkelijk iets betekenende recht van 
distributie iets kunnen doen tegen piraterij. De praktijk van de 
laatste jaren leert dat dat zeker geen overbodige luxe is. 

Artikel 14 en artikel 166, lid 4, zullen eveneens moeten 
worden aangepast in die zin. dat ze in de toekomst zullen 
moeten slaan op voorwerpen bestemd om het geheel of een 
gedeelte van een werk langs mechanische weg ten gehore te 
brengen of zichtbaar te maken. Het beste zou zijn artikel 14 
geheel te herschrijven en er een artikel van te maken waarin 
de hele rechtspositie van de auteur ten aanzien van gammo-
foons, bandrecorders, video-recorders en aanverwante bestaan-
de of nog te ontwikkelen apparatuur geregeld wordt. 

Daarin zou dan ook ten aanzien van voor deze apparaten 
bestemde verveelvoudigingen van beschermde werken het 
recht van distributie met de verhuur en de uitlening moeten 
worden uitgebreid. 

International Federation of the Phonographic Industry 
(I.F.P.I.) 

De Nederlandse Groep, - toegegeven: inwendig geleid door 
de overtuiging, dat in deze samenhang óók de makers van 
geluidsopnamen en de uitvoerende kunstenaars als rechtheb-
benden zouden moeten worden aangemerkt, en vooruitlopend 
op de gehoopte verwerkelijking door middel van een wet, -
kan zich een aan dat van de auteurs verwant standpunt in-
denken inzake het uitlenen van geluidsdragers. De komst en 
verbreiding van audio-visuele „dragers", die men thuis, in 
scholen, lokalen en café's kan reproduceren, maakt in verband 
met de vermoedelijk althans aanvankelijk hoge prijs een groei 
in die uitleenpraktijk waarschijnlijk. Misschien wordt die in 
het begin nog wel eens zo belangrijk als de verkoop. Een reden 
temeer om de rechthebbenden ook bij zodanige exploitatie 
hun deel te geven, nu het hun anders bij de verkoop toeval-
lende gedeelte wel eens relatief minder zal kunnen zijn. Een 
wettelijke regeling lijkt dus dringend gewenst. 

Het Nederlands Genootschap voor Documentreproductie; 
het Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de Infor-

matiev er zorging (waarin opgenomen het N1DER); 
de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen; 
de Orde van Octrooigemachtigden; 
de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden en 
de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 
Men verklaart zich geheel akkoord met de nadere memorie 

van antwoord. Er wordt gewezen op de zeer ver strekkende 
gevolgen die een regeling van het leenrecht in het kader van 
de Auteurswet voor de bibliotheken zou hebben. 

BUMA, STEMRA, SEBA 

De Nederlandse auteurswet kent het recht van verbreiding 
in artikel 12, lid 1, onder 2e, uitdrukkelijk alleen toe zolang 
het werk niet in druk is verschenen. Nog geheel afgezien van 
het feit dat dit criterium zeker ten aanzien van muziekwerken 
geheel verouderd is (vele muziekwerken, zeker die van lichte 
aard, verschijnen eerst op de grammofoonplaat en pas later in 
druk en dan alleen nog maar als de plaat een succes geweest 
is), geeft de bepaling tegenwoordig aanleiding tot veel zorg. 
Met name doen zich problemen voor, wanneer een werk dat 
in druk is verschenen op een grammofoonplaat ten verkoop 
wordt aangeboden, terwijl de auteur (of zijn organisatie) 
hetzij niet weet waar de verveelvoudiging heeft plaatsgevon-
den, hetzij weet dat de verveelvoudiging heeft plaats gevonden 
buiten het gebied waar zijn werk beschermd is. Een plaat 
met een in Nederland beschermd werk wordt geperst op 
Taiwan en in Nederland geïmporteerd en in de handel ge-
bracht. Wat kan de auteur doen? Het auteursrechtelijk gevoel 
zegt onmiddellijk dat er iets aan te doen moet zijn; het is 
echter de vraag of de Nederlandse wet in de huidige of in de 
toekomstige vorm de nodige bescherming biedt. 

De Nederlandse jurisprudentie op dit gebied is uiterst 
schaars. De laatste keer dat een rechter zich in Nederland over 
althans een verwant probleem heeft uitgesproken is in 1931 
geweest (Rb. Rotterdam 27 januari 1931, N.J. 1931, blz. 
648). 

De rechtbank heeft toen overwogen: „dat toch onder open-
baar maken van muziekwerken mede moet worden verstaan 
het in den handel brengen van gramofoonplaten, de verveel-
vuldigingen van die muziekwerken." Deze overweging hielp 
echter de eiser niet, wan de rechtbank achtte verder het bewijs 
noodzakelijk „dat de bovenomschreven inbeslaggenomen gra-
mofoonplaten in Nederland zonder haar toestemming zijn ver-
vaardigd en in den handel gebracht". Een bewijs dat juist in 
de bovenbedoelde gevallen moeilijk of in het geheel niet is te 
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leveren. Een grammofoonplaat die op Taiwan is gemaakt, is 
daar geheel legaal gemaakt; de werken mogen in Nederland 
beschermd zijn, in Taiwan zijn ze het niet. 

Het zou natuurlijk uiterst nuttig zijn via een proefprocedure 
de Nederlandse rechter in hoogste instantie te laten beslissen 
of de auteur zich tegen de import van piratenplaten kan ver-
zetten of niet. Nog nuttiger zou het zijn als de wetgever zich 
de onduidelijkheid op dit gebied bewust werd en er iets aan 
zou doen. De Berner Conventie laat de regeling van deze 
kwestie toe en een aantal landen hebben dan ook in hun wet 
bepalingen dienaangaande opgenomen. Men denke in dit ver-
band aan artikel 17 van de West-Duitse wet, dat aan de auteur 
het exclusieve recht geeft het werk of verveelvoudigingen 
daarvan aan het publiek aan te bieden of in circulatie te bren-
gen, zolang het werk of het betreffende exemplaar van de 
verveelvoudigingen niet met toestemming van de auteur ver-
handeld is. Men kan hier constateren dat de Duitse wetgever 
een regeling op dit punt niet in verband heeft willen brengen 
met het leenrecht; men heeft niettemin een mogelijkheid gezien 
het recht van distributie voor de auteur te reserveren. 

d. Besloten kring. 

BVMA, STEMRA, SEBA 
Ter gelegenheid van de vorige hearing hebben BUMA en 

STEMRA zich op het standpunt gesteld, dat het woord „ken-
nissenkring" te ruime interpretatiemogelijkheden biedt en 
voorgesteld de tekst van artikel 12, lid 2, te redigeren als 
volgt: „Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling 
in het openbaar wordt mede begrepen die in besloten kring 
met uitzondering van de huiselijke, familie- of daaraan gelijk 
te stellen kring". De opsteller van de nadere memorie van 
antwoord meent nu dat dit onder meer ten gevolge zou hebben 
dat amateuristische culturele activiteiten als openbaar zouden 
moeten worden beschouwd zodra ze niet bij een van de deel-
nemers aan huis zouden plaats vinden. Dit bezwaar werd in 
de redactie van BUMA en STEMRA opgevangen door de 
woorden „of daaraan gelijk te stellen". De redactie van het 
ontwerp laat in ieder geval de mogelijkheid van ruime inter-
pretatie van het woord kennissenkring open. Wanneer echter 
onoverkomelijke bezwaren zouden bestaan tegen de invoering 
van het begrip „huiselijke kring", dan zou wellicht een kwan-
titatieve beperking ingevoerd kunnen worden, die alle pro-
blemen zou oplossen. 

Artikel 16 
Vereniging van Letterkundigen 
De Vereniging van Letterkundigen had ter gelegenheid van 

de vorige hearing, zij het met enige aarzeling, de dwang-
licentie die artikel 16 ten aanzien van bloemlezingen voor het 
onderwijs of voor enig ander wetenschappelijk doel inhoudt, 
aanvaard. Dit gebeurde echter onder uitdrukkelijke beklem-
toning van de noodzaak een minimum-royalty vast te stellen, 
hetzij in de wet, hetzij in een algemene maatregel van bestuur. 
Het lijkt wel zeer fraai, dat in artikel 16 het recht van de 
auteur op een billijke vergoeding en zijn morele rechten 
worden gewaarborgd, maar de auteur heeft daar niets aan, 
wanneer bij de vrije onderhandelingen hem door de wet zelf 
zijn belangrijkste troef uit handen is genomen. Hij mag vrij 
onderhandelen over de hoogte van zijn vergoeding, maar 
hij mag, als de uitgever hem naar zijn zin te weinig wil 
betalen, niet zijn toestemming tot opname weigeren. Van vrije 
onderhandelingen blijft in deze constructie niet veel over. 
Men had dit kunnen vermijden door voor onderwijsbloem-
lezingen de normale autersrechtelijke verhoudingen te her-
stellen. Nu men dit kennelijk niet wil, lijkt een vaststelling 
van een minimumpercentage, dat dan zeker niet beneden 
de 10 zou mogen liggen, op zijn plaats, 

Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond 
Onder verwijzing naar hetgeen naar voren gebracht was 

tijdens de openbare hoorzitting op 25 juni 1969 (zie verslag, 
nr. 8, blz. 6) merkte de KNUB op dat de Regering niet is 
ingegaan op het bezwaar, dat een algemene maatregel van 
bestuur in het vooruitzicht wordt gesteld, die een grens zal 
fixeren voor de overname van „enkele korte gedeelten" of 
van „enkele korte opstellen of gedichten", waarvan sprake 
is in artikel 16. Men was van mening dat een zodanige alge-
mene maatregel van bestuur slechts nodig zal zijn indien 
tussen auteurs en uitgevers geen overeenstemming zou worden 
bereikt over de omvang van de stukken, die aldus mogen 
worden overgenomen. Een dergelijke algemene maatregel van 
bestuur zou in overleg met belanghebbende organisaties dienen 
te worden opgesteld. Hierdoor zou worden aangeknoopt bij 
hetgeen de Regering reeds thans voor ogen staat met betrek-
king tot de honorering (zie nadere memorie van antwoord, 
blz. 6, linkerkolom, laatste zin). 

Blijkbaar in afwijking van de opvatting van de Ver. v. 
Letterkundigen meent de KNUB, dat de Minister in de nadere 
memorie van antwoord op blz. 6, linkerkolom, onder art. 16, 
Ie alinea, heeft gedoeld op overeenstemming tussen represen-
tatieve auteurs- en uitgeversorganisaties resulterende in een in 
de praktijk bruikbare en algemeen erkende basis voor billijke 
auteurshonorering in verband met bloemlezingen. De KNUB 
is voorstander van een dergelijke overeenstemming. 

Artikelen 16b (voorheen artikel 16ter), 17 en IV 
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond 
In de nadere memorie van antwoord is men niet tegemoet 

gekomen aan een suggestie tot beperking van de omvang van 
onder bepaalde voorwaarden te verveelvoudigen tijdschrift-
artikelen (zie verslag eerste hoorzitting, blz. 7, linkerkolom). 
De K.N.U.B. was niet overtuigd door de argumenten, hiervoor 
gegeven in de nadere memorie van antwoord (blz. 9, linker-
kolom), Aan de genoemde wens zou op betrekkelijk eenvou-
dige wijze in zekere mate tegemoet gekomen kunnen worden 
door invoeging van het woord „korte" voor de woorden „arti-
kelen, berichten of andere stukken" in artikel \6ter, 2de alinea 
onder b. Deze toevoeging zou geheel liggen in de lijn van de 
door de Minister gewijzigde tekst met betrekking tot „een klein 
gedeelte van het werk" (zie tweede nota van wijzigingen onder 
E). 

Verhandelingen van wetenschappelijke congressen worden 
soms gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, maar 
daarnaast ook uitgegeven als boek. De vraag rees welke rege-
ling getroffen moet worden dat uit het boek niet, maar uit het 
tijdschrift met dezelfde inhoud wel overgenomen mag worden. 

Men pleitte ervoor grote tijdschriftartikelen te beschouwen 
als boekwerken. 

Na twee jaar zouden deze artikelen vrij gereproduceerd 
mogen worden. Deze termijn van twee jaar is ontleend aan de 
Duitse Auteurswet. 

Wat betreft een eventueel verbod van copiëren van artikelen 
boven een bepaalde omvang, bijvoorbeeld 40 a 50 blz., wordt 
opgemerkt dat Nederlandse auteurs en uitgevers hierbij niet 
zozeer een direct belang hebben, omdat in Nederland nu een-
maal meer uit buitenlandse tijdschriften wordt gecopieerd dan 
uit Nederlandse. Het is trouwens omgekeerd ook zo dat er in 
het buitenland uit Nederlandse tijdschriften meer wordt ge-
copieerd dan in Nederland. Het niet in de wet opnemen van 
een reproductiebeperkende bepaling in bovengenoemde zin zou 
echter in het buitenland voor Nederlandse kringen schadelijke 
repercussies ten gevolge kunnen hebben. 

De KNUB wilde niet nalaten erop te wijzen dat het de 
wens is betrokken te worden bij het eventueel tot stand bren-
gen van de beide algemene maatregelen van bestuur, genoemd 
in de artikelen I6ter en 17. 

Wat betreft de inwerkingtreding van deze beide artikelen 
drong men erop aan dat de datum daarvan nader bij K.B. zal 
worden bepaald. Een termijn van 1 jaar als voorgesteld in 
artikel IV leek voorshands te kort. 
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Men wees er nog op, dat het veelal goedkoper is, ook door 
de ontwikkeling van de techniek van het fotocopiëren, een groot 
artikel te fotocopiëren dan het tijdschrift aan te schaffen waar-
in het artikel is opgenomen. Door de toename van het gebruik 
maken van fotocopiëring daalt de oplage van tijdschriften; 
hierdoor is een prijsstijging weer noodzakelijk. 

Het Nederlands Genootschap voor Documentreproductie; 
het Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de Injor-

matieverzorging (waarin opgenomen het NI DER); 
de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen; 
de Orde van Octrooigemachtigden; 
de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden en 
de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 
Reeds naar aanleiding van de vorige hoorzitting hadden 

de zes bovengenoemde organisaties als hun mening te ken-
nen gegeven, dat zij geen aanleiding zagen tot een verdere -
ingrijpende - wijziging van de artikelen \6ter en 17 (thans 
166 en 17) zoals deze nu als resultaat van een moeizaam 
bereikt compromis ter tafel liggen. Immers, de bij de tweede 
nota van wijziging aangebrachte veranderingen: „een klein 
gedeelte van het werk" in het tweede lid van artikel 166 en 
het „alleen . . . . afgegeven aan degenen die in de onder-
neming . . . werkzaam zijn", brengen beperkingen met zich 
mede die slechts aanvaardbaar worden geacht in het kader van 
dit compromis. Verdere wijzigingen achten zij niet alleen niet 
noodzakelijk, maar zelfs ongewenst. 

Nu is gebleken dat enerzijds de technische ontwikkelingen 
die repercussies hebben op het gebied van het auteursrecht, 
zich zeer snel voltrekken, terwijl anderzijds helaas moet wor-
den geconstateerd dat aanpassing van de Auteurswet aan de 
gewijzigde omstandigheden blijkbaar een zeer langdurig en 
tijdrovend proces is, wordt het niet doeltreffend geacht vele 
details in de wet te regelen. Dit zou namelijk een aanpassing 
van het auteursrecht aan verdere ontwikkelingen in de weg 
kunnen staan, terwijl een niet tot in details uitgewerkte wets-
tekst door algemene maatregelen van bestuur en/of rechter-
lijke uitspraken in vergaande mate en op snelle en soepele 
wijze aan nieuwe eisen van het maatschappelijk verkeer kan 
worden aangepast. Zo achten de organisaties het dan ook 
beslist ongewenst in de Wet een nadere precisering op te 
nemen van de term „Eigen oefening, studie of gebruik" in de 
eerste alinea van artikel 16b, een beperking van de omvang 
van de tijdschriftartikelen vermeld in artikel 166, 2de alinea 
sub b en een nadere omschrijving van het begrip „in het 
algemeen belang werkzame instellingen" in de voorlaatste 
alinea van artikel 166. 

Een beperking van de vrije reproductiemogelijkheid van 
tijdschriftartikelen tot een bepaald maximum aantal pagina's 
brengt naar hun mening b.v. het gevaar met zich mee, dat 
de uitgevers door het gebruik van een kleinere zetspiegel en/ 
of een groter lettertype boven het wettelijk maximum zullen 
proberen uit te komen. 

Men moet er trouwens rekening mee houden dat het een 
enorm tijdrovende zaak zou zijn wanneer men alvorens tot 
reproductie over te gaan altijd eerst de toestemming van de 
rechthebbende zou moeten verwerven. 

Het lijkt overbodig thans nogmaals te wijzen op de lange 
tijd die reeds met de voorbereidingen van de onderhavige her-
ziening van de Auteurswet gemoeid is geweest. De zes orga-
nisaties wilden slechts op enige spoed aandringen en achtten 
het daarom een gelukkig initiatief, dat volgens artikel IV de 
inwerkingtreding van de herziene Auteurswet, met uitzonde-
ring van de artikelen 166 en 17, niet afhankelijk wordt gesteld 
van het gereedkomen van de in deze laatstgenoemde artikelen 
in uitzicht gestelde algemene maatregelen van bestuur. De in 
artikel IV genoemde periode van een jaar lijkt echter vrij 
willekeurig te zijn gekozen en het zou dan ook de voorkeur 
verdienen de artikelen 166 en 17 van kracht te laten worden 
op het moment dat de genoemde algemene maatregelen van 
bestuur gereed zijn, hetgeen waarschijnlijk later dan een jaar 

na de inwerkingtreding van de herziene Auteurswet het geval 
zal zijn. Juist omdat deze interimperiode vrij lang kan worden, 
is het van belang dat het huidige artikel 17 van de Auteurs-
wet dan van kracht blijft en dat in een toelichting op de her-
ziene Wet duidelijk wordt gemaakt dat het de bedoeling is dat 
in deze interirnperiode de status quo wordt gehandhaafd. 

De zes organisaties vertrouwden van stonde af aan bij de 
beraadslagingen over de genoemde algemene maatregelen van 
bestuur te worden betrokken. 

BUMA, STEM RA en SEBA 
De door BUMA en STEMRA ter gelegenheid van de vorige 

hearing gestelde vraag inzake muziekpartituren is in de nieuwe 
versie van het ontwerp voldoende beantwoord. Het staat nu 
vast, dat wanneer het ontwerp in deze redaktie wet wordt men 
van muziekpartituren slechts een klein gedeelte voor eigen 
oefening, studie of gebruik mag kopiëren. Er bleven nu nog 
vier opmerkingen te maken over: 

1. de vraag wat precies te verstaan is onder eigen gebruik 
is nog voor allerlei beantwoording vatbaar. Weliswaar heeft 
het nieuwe artikel 17 het eigen gebruik van een onderneming 
duidelijk omschreven, maar er blijven door het gebruik van de 
wat vage term „eigen gebruik" nog wel vragen over. 

2. De vraag welke instellingen bedoeld zijn als het ontwerp 
spreekt van „in het algemeen belang werkzame instellingen" 
is zeer moeilijk te beantwoorden. Het zou zin hebben bij de 
voorbereiding van de desbetreffende algemene maatregel van 
bestuur zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken. 

3. De periode van een jaar, genoemd in artikel IV, lijkt zeer 
kort. Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn in deze periode 
de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 

4. Het valt niet in te zien waarom in het vierde lid van 
artikel 166 alleen een uitzondering gemaakt wordt voor voor-
werpen bestemd om het geheel of een gedeelte van het werk 
langs mechanische weg ten gehore te brengen. Men denke in 
dit verband aan de video-recorder. 

Studie-Commissie van de Vereniging voor Auteursrecht 
(Nederlandse Groep van A.l.A.l.) en van de Nederlandse 
Orde van Advocaten. 

In het nieuwvoorgestelde artikel 166, laatste lid is sprake 
van een regeling bij algemene maatregel van bestuur, zoals 
ook het geval is in artikel 17 laatste lid (vgl. nota's van wijzi-
gingen d.d. 11 -1 -1969 en 24-2-1971). 

De Studie-Commissie wees erop, dat er alle reden is in de 
tekst van artikel 166, laatste lid ook de punten te vermelden 
ten aanzien waarvan de algemene maatregel van bestuur bedoeld 
in artikel 17 regelen kan stellen en deze leden dus in dat opzicht 
gelijk te trekken. 

De Studie-Commissie vertrouwde, dat de Vereniging voor 
Auteursrecht zal behoren tot de organisaties, die geraadpleegd 
zullen worden omtrent de inhoud van de hier bedoelde alge-
mene maatregelen van bestuur. 

In artikel IV wordt bepaald, dat de artikelen 166 en 17 in 
werking zullen treden „een jaar na het tijdstip waarop de 
overige „bepalingen van deze wet in werking treden". De 
Studie-Commissie vreest, dat een jaar niet voldoende zal zijn 
om alle voorbereidingen te treffen (in overleg met belangstel-
lenden en hun organisaties) om deze artikelen in werking te 
doen treden en adviseert daarom de datum van deze inwerking-
treding bij Koninklijk besluit te bepalen; zolang de nieuwe 
artikelen niet in werking zijn getreden dient artikel 17 (oud) 
van kracht te blijven. 

De tekst voorgesteld bij nota van wijzigingen d.d. 11-2-1969 
spreekt nog slechts van voorwerpen, „bestemd om . . . . een 
werkt langs mechanische weg ten gehore te brengen". In ver-
band met de ontwikkeling van de audio-visuele apparatuur -
het lijkt niet anders dan vanzelfsprekend dat ten aanzien van 
deze voorwerpen dezelfde weg bewandeld wordt als ten aan-
zien van bandrecorders e.d. - stelt de Studie-Commissie voor 
hieraan toe te voegen: „of te vertonen". 
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Aangezien de hier geciteerde zinsnede van artikel 166, lid 
4, sterke gelijkenis vertoont met de tekst van artikel 14 van 
het ontwerp, zou het - om wille van eenvormigheid en ter 
voorkoming van misverstanden in de toekomst - aanbeveling 
verdienen om ook artikel 14 aldus aan te vullen, dat het slot 
van dit artikel komt te luiden: „ten gehore te brengen of te 
vertonen". 

Hoewel artikel 14 eerder een verduidelijking van de wet 
inhoudt, dan dat het iets aan het wettelijk systeem toevoegt, 
kan het - naast de beoogde, door deze aanvulling te bereiken 
eenvormigheid - betekenis hebben dat de wet ook in dit artikel 
uitdrukkelijk met de audiovisuele apparatuur rekening houdt. 

Artikel 17a (voorheen artikel 19bis) 
BUMA, STEMRA en SEBA 
Bij gelegenheid van de vorige hoorzitting van 1969 hadden 

BUMA en STEMRA reeds het onaanvaardbaar uitgesproken 
over de voorgestelde regeling van de dwanglicentie voor de 
grammofoonplatenindustrie in artikel (toen nog) \lbis, lid 2. 
De nadere memorie van antwoord heeft niet overtuigend aan-
getoond dat de noodzaak van een dergelijke dwanglicentie 
aanwezig is. Een verplichting uit de Berner Conventie is daarbij 
niet aanwezig. Ook als men zich realiseert, dat de invoering van 
de dwanglicentie alleen in het alleruiterste geval doorgang zal 
vinden (de nadere memorie van antwoord is daarover gelukkig 
zeer duidelijk) moet de auteur in zijn relatie tot de zoveel mach-
tiger grammofoonplatenindustrie zijn rechten zo goed mogelijk 
beveiligd weten. Zelfs de mogelijkheid van een dwanglicentie 
is hierbij een uiterst onaangename zaak. 

International Federation of the Phonografic Industry 
De Nederlandse Groep vernam met instemming de mening 

van de bewindslieden omtrent de dwanglicentie ten behoeve 
van de grammofoonplatenindustrie. 

Inderdaad zal men in Nederland wel niet spoedig voor het 
geval komen te staan van een onoverbrugbare kloof tussen 
auteurs of hun vertegenwoordigers en de makers van geluids-
dragers, waarbij dan ook nog het algemeen belang een rol 
speelt. Ingeval van desintegratie van internationale organisaties 
en bureaus, aan wie de auteurs de handhaving van hun rechten 
hebben toevertrouwd, is het nochtans allesbehalve ondenkbaar, 
dat dit repercussies zou hebben ook voor ons land. In zo'n 
geval immers zou het verbroken samenspel van afspraken 
tussen die organisaties kunnen betekenen, dat zonder dat er 
sprake behoeft te zijn van een conflict tussen de Nederlandse 
grammofoonplatenindustrie en b.v. de STEMRA, niettemin de 
laatste niet meer gerechtigd zou zijn toestemming te geven 
tot het maken van geluidsopnamen van grote groepen be-
schermde werken. 

Dit zou wel degelijk kunnen leiden tot een conflict tussen 
de Nederlandse vervaardigers van geluidsopnamen en zulke 
auteursgerechtigden. Hierbij kan ook het algemeen belang ge-
moeid zijn. 

Het zou niet stroken met de aan zijn taak inherente vooruit-
ziendheid van de wetgever, indien hij bij zijn werk eenvoudig 
aan zulke misschien ver verwijderde mogelijkheden voorbijging. 

In de hier aangevoerde gevallen kan de dwanglicentie ook 
voor de auteurs een oplossing geven. 

Mocht de wenselijkheid van de hier bedoelde algemene maat-
regel van bestuur zich voordoen, dan vertrouwt de Neder-
landse Groep er gaarne op te worden betrokken bij de vast-
stelling van de inhoud. 

Artikel 17b (voorheen artikel 17ter) 
Studiecommissie van de Vereniging voor Auteursrecht en 

van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
De Studiecommissie bleef de ontworpen regeling onbe-

vredigend vinden. Het is onbegrijpelijk dat het ontwerp ener-

zijds een regeling voorstelt, die slechts zin heeft als zij twijfels 
en daarmee de noodzaak van contractuele maatregelen uit-
sluit, terwijl anderzijds de nadere memorie van antwoord de 
mogelijkheid van twijfel uitdrukkelijk noemt en aan twijfelaars 
contractuele maatregelen aanbeveelt. 

Nederlandse Omroepstichting 
Ten onrechte is naar de mening van de omroep niet tege-

moet gekomen aan de wens om de uit de voorgestelde redactie 
voortspruitende onzekerheid door een duidelijke bepaling op 
te heffen, ofwel door ook hier het woord „organisme" te 
gebruiken, ofwel door de woorden „met haar eigen middelen" 
te schrappen en na „vast te leggen" in te voegen: „of te doen 
vastleggen". De in de nadere memorie van antwoord gedane 
suggestie (blz. 11 rechterkolom, regel 16 en volgende), dat 
een omroeporganisatie de uit de wet voortvloeiende twijfel 
maar moet oplossen door dit punt veiligheidshalve langs con-
tractuele weg te „regelen" is de wetgever onwaardig en doet 
geen recht aan de op dit punt duidelijke bepalingen van de 
Berner Conventie. 

BUMA, STEMRA en SEBA 
De door de NOS voorgestane schrapping van de woorden 

„met haar eigen middelen" is in strijd met de Brusselse tekst 
van de Berner Conventie (art. llbis, lid 3, waarin de eigen 
middelen uitdrukkelijk worden genoemd). 

Commissie Auteursrecht van de Dr Boekmanstichting 
Er wordt op gewezen dat de schrapping van de woorden 

„met eigen middelen" die in Stockholm bij de nieuwe her-
ziening van de Berner Conventie in 1967 was voorgesteld, na 
discussie door de voorstellers is teruggenomen (verg. het „Rap-
port sur les travaux de la Commission Principale" nr. I van 
de Conferentie van Stockholm 1967, blz. 221). 

Artikel 18 

Studiecommissie van de Vereniging voor Auteursrecht en 
van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Nederlandse Omroepstichting 

Men wees op de merkwaardige inconsequentie die hierin 
is gelegen, dat de live-uitzending van bijvoorbeeld een bouw-
werk buiten het geval van een reportage een inbreuk op het 
auteursrecht is, terwijl een filmopname van dat gebouw wel 
toegestaan zal zijn buiten een reportage. 

Artikel 25 
BUMA, STEMRA en SEBA 

Men had bezwaar tegen het feit dat de persoonIijkheids-
rechten van de auteur automatisch in handen komen van zijn 
nabestaanden indien er geen andere aangewezene is. De ratio 
van dit droit moral is, als de auteur zelf overleden is, met 
hem het graf ingegaan. Daarbij moet nog gewezen worden 
op de merkwaardige redactie van het laatste lid van artikel 
25, waarin in de eerste plaats gesteld wordt dat de legataris 
of erfgenaam van de auteur het recht heeft wijzigingen in 
het werk aan te brengen „slechts zolang het auteursrecht 
voortduurt". Ten aanzien van vele soorten werken heeft, 
nadat het auteursrecht geëxpireerd is, iedereen de bevoegd-
heid wijzigingen aan te brengen, dus de erfgenaam of lega-
taris ook. Ten tweede wordt de eis gesteld dat het „vaststaat, 
dat ook de maker die wijzigingen zou hebben goedgekeurd". 
Wanneer staat zoiets vast? De maker kan men het niet meer 
vragen. 
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Studie-Commissie van de Vereniging voor Auteursrecht en 

van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
Voorts werd gewezen op de maatschappelijk onwenselijk 

geachte situatie, waartoe een droit moral post mortem kan 
leiden t.a.v. bouwwerken, als genoemd in artikel 10, lid 1 
onder 6° van de Auteurswet. Zijn tegen een droit moral van 
de nog levende architect reeds enige bedenkingen aan te voe-
ren; bij de vraag of de belangen van de nabestaanden van een 
architect boven de belangen van de eigenaar van een gebouw 
dienen te prevaleren, kan een zeer groot vraagteken gezet 
worden. Dienen deze nabestaanden inderdaad het verbouwen 
of slopen van een gebouw tot 50 jaar na de dood van de 
auteur-architect te kunnen verhinderen? Het probleem raakt 
niet alleen eigenaren van gebouwen, doch tevens publiekrechte-
lijke autoriteiten. Is - zo vroeg men zich af - over dit onder-
werp overleg gepleegd met de Minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening? 

Aldus vastgesteld 10 september 1971. 
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