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Herziening van de Auteurswet 1912 

DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 4 februari 1972) 

Nr. 16 

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

A. Artikel 14 van de Auteurswet wordt gelezen als volgt: 
Onder het verveelvoudigen van een werk van letterkunde, 

wetenschap of kunst wordt mede verstaan het vastleggen van 
dat werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat be-
stemd is om een werk ten gehore te brengen of te vertonen. 

B. Het vierde lid van artikel \6b van de Auteurswet wordt 
gelezen als volgt: 

De bepalingen van het eerste lid met betrekking tot een in 
opdracht vervaardigde verveelvoudiging zijn niet van toepassing 
ten aanzien van de verveelvoudiging welke plaatsvindt door het 
vastleggen van een werk of een gedeelte daarvan op enig voor-
werp dat bestemd is een werk ten gehore te brengen of te 
vertonen. 

C. De voorgestelde wijziging in de laatste zin van het vierde 
lid van artikel 50d van de Auteurswet komt te vervallen. 

Toelichting 

Naar aanleiding van het uitgebrachte verslag van een open-
baar gehoor (stuk nr. 14) heeft de eerste ondergetekende aan 
de Adviescommissie voor het Auteursrecht verzocht hem over 
de in dat verslag ter sprake gebrachte vraagstukken advies uit 
te brengen en daarbij, indien de Adviescommissie dit wenselijk 
zou achten, voorstellen tot wetswijziging te doen. Tevens heeft 
de eerste ondergetekende de commissie gevraagd hem te advi-
seren over de - in het eindverslag (stuk nr. 15) vermelde -
kwestie van het auteursrecht op het kerklied. Het advies van de 
commissie is als bijlage bij dit stuk gevoegd. 

In het advies heeft de commissie onder punt 12 een tweetal 
suggesties tot wetswijziging gedaan. De ondergetekenden heb-
ben deze in de onderdelen A en B van de onderhavige derde 
nota van wijzigingen overgenomen. Voor de redenen welke tot 
dit voorstel hebben geleid verwijzen zij naar de punten 9 en 12 
van het advies. 

Onderdeel C van de nota van wijzigingen houdt verband met 
de inwerkingtreding, op 1 januari 1972, aan de Aanpassingswet 
belastingen van rechUvcrkeer (wet van 24 december 1970, 
Stb. 612); bij artikel V van deze wet is de laatste volzin van 
het vierde lid van artikel 50c/ van de Auteurswet reeds zodanig 
gewijzigd, dat het in het onderhavige wetsontwerp gedane voor-
stel op diezelfde volzin betrekking had kan komen te vervallen. 
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