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VOORLOPIG VERSLAG van de vaste Commissie voor 
Justitie omtrent het ontwerp van wet tot herziening van 
de Auteurswet 1912. 

Algemeen 

Van verschillende zijden sprak men over het algemeen 
zijn voldoening uit over de thans voorgestelde wijziging van 
de Auteurswet. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. betreurden de ver-
traging bij de behandeling van deze materie. Hoewel aan de 
Ministers thans geen redelijk verwijt voor deze vertraging ge-
maakt kan worden, achtten deze leden de gang van zaken wel 
bedenkelijk in verband met het functioneren van de minis-
teriële verantwoordelijkheid. 

De leden van de A.R.-fractie vroegen zich af, of de bescher-
ming, die de Auteurswet biedt, voldoende aan de auteurs ten 
goede komt. In de Tweede Kamer (Handelingen, blz. 3424) 
heeft de Minister gezegd, dat men moet vasthouden aan de 
conceptie, dat de auteur de centrale figuur in het auteursrecht 
is. Dan moet men evenwel als consequentie aanvaarden, dat 
een regeling met veel bepalingen van dwingend recht wordt 
getroffen voor de overeenkomsten ter zake van de uitoefening 
van de rechten, welke de Auteurswet de auteur toekent. 
Anders komt de bescherming van de auteur in veel gevallen 
niet de auteur zelf, maar zijn rechtverkrijgenden onder bij-
zondere titel ten goede. Ligt het in het voornemen spoedig 
het ontwerp voor een regeling als vorenomschreven aan de 
Staten-Generaal voor te leggen? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden voorts de vraag, 
of de Regering inmiddels een standpunt heeft bepaald met be-
trekking tot de herziening van de Akte van Stockholm (zie 
nadere memorie van antwoord, blz. 2, linkerkolom jo., blz. 6, 
linkerkolom). 

Voorts brachten de hier aan het woord zijnde leden in 
herinnering, dat in de memorie van toelichting (blz. 2, linker-
kolom) is medegedeeld, dat het niet in het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek over te nemen gedeelte bij de invoering van dit wet-
boek naar elders overgebracht zal moeten worden. Deze 
leden achtten deze mededeling vaag en zij zouden gaarne nader 
zien geconcretiseerd, om welke delen het naar verwachting gaat 
en wat in dit verband „elders" betekent. 

Dezelfde leden vroegen zich af, of men zich bij de voor-
bereiding van het onderhavige wetsontwerp voldoende reken-
schap had gegeven van de betekenis van de toestemming, door 
de maker gegeven, zijn werk door de omroep te doen uit-
zenden. Heeft het zin zich over de omvang van de volgende 
openbaarmaking nog zeer het hoofd te breken en gewikkelde 
structuren enz. ten aanzien van Casema e.d. op te stellen? 
Dezelfde overwegingen gelden ten aanzien van afbeelding enz. 
van voorwerpen of gebouwen langs de openbare weg (vgl. 
Nadere memorie van antwoord, blz. 11). 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne vernemen, 
welke de consequenties voor de toepassing van de Auteurswet 
zullen zijn bij een verdere verwezenlijking van de draadomroep 
en draadtelevisie. 

Voorts vroegen zij, of het waar is, dat de uitzendingen 
van de radioschepen Nordsee en Veronica een duidelijke be-
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vorderende werking op de verkoop van werken van Neder-
landse musici en van Nederlandse muziek uitoefenen (cf. 
BUMA-jaarverslag). 

Diezelfde leden memoreerden vervolgens, dat de Minister 
van Justitie bij de behandeling van dit wetsontwerp had mede-
gedeeld, dat ten aanzien van een aantal punten, welke voort-
vloeien uit de uitvoering van de Auteurswet overleg zou wor-
den gepleegd met de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk (zie om. Handelingen Tweede Kamer, zit-
ting 1971-1972, blz. 3425, linkerkolom). Deze leden zouden 
gaarne vernemen, of dit overleg reeds resultaten heeft opge-
leverd en zo ja, welke. 

Nieuw voorgestelde artikelen en voorgestelde wijzigingen 
van artikelen in de Auteurswet 

Artikel 12, lid 3. De leden van de A.R.-fractie memoreer-
den, dat deze bepaling een uitzondering bevat voor de open-
baarmaking in het kader van het onderwijs. In de eerste 
plaats zij opgemerkt, dat deze uitzondering onder paragraaf 6, 
die handelt over de beperkingen op het auteursrecht, had 
moeten worden opgenomen. Erkend kan worden, dat het 
onderwij'; bepaalde eisen stelt, die een inbreuk op het auteurs-
recht rechtvaardigen. Ware het dan echter niet juister geweest 
de uitzondering te beperken tot werken, die speciaal voor het 
onderwijs gemaakt zijn: schoolboeken, schoolfims e.d.? Voor 
andere werken zou men de mogelijkheid van een dwanglicen-
tie hebben kunnen openen met daaraan gekoppeld een recht 
op een redelijke vergoeding. 

Artikel 16 (jo artikel II). De leden van de P.v.d.A.-fractie 
vroegen, of de Regering niet vreest, dat artikel II aanleiding 
zal geven tot het „bevriezen" van de inhoud van bestaande 
bloemlezingen, die bij herdruk aan enige herzieningen of aan-
vullingen toe zijn. 

Artikel 16a. Dezelfde leden stelden de vraag, of het woord 
„noodzakelijk" niet te zware eisen stelt en of hier in feite niet 
„wenselijk" is bedoeld. 

Artikel 16b. De leden van de V.V.D.-fractie vroegen, of 
niet gevreesd moet worden, dat het vrijelijk copiëren van 
teksten op band of papier - hetgeen op grote schaal zonder 
geldelijke vergoeding geschiedt - de prijs van het boek niet 
sterk zal doen stijgen. 

De leden van de A.R.-fractie vroegen, of het eerste lid niet 
een te ruime mogelijkheid biedt tot verveelvoudiging van ge-
deelten uit bij voorbeeld studieboeken. 

Voorts leek deze leden in het geval, bedoeld in het tweede 
lid, een regeling welke voorziet in een vergoeding voor de 
rechthebbende op auteursrecht, op haar plaats. 

Vervolgens signaleerden deze leden een verschil in redactie 
tussen artikel \6b, lid 2, onder b en artikel 17. In eerstge-
noemde bepaling wordt gesproken van korte artikelen, in de 
laatstgenoemde van artikelen. Heeft dit verschil betekenis? 

Dezelfde leden hadden bezwaar tegen het zesde lid. Zij 
achtten het aanvaardbaar, dat de overheid om haar taak be-
hoorlijk te kunnen verrichten, moet kunnen fotocopiëren. 
Waarom schrijft de wet echter niet voor, dat in de hierbe-
doelde algemene maatregel van bestuur een financiële rege-
ling moet worden getroffen, zoals artikel 17, lid 2 jo. lid 3 
dat wel doet ter zake van fotocopieën in het belang van parti-
culiere organisaties? 

Artikel 17. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen, 
welke zin het heeft bepalingen uit te vaardigen, waarvan men 
weet dat zij regelmatig en op grote schaal worden overtreden 
(vgl. memorie van antwoord, blz. 7, rechterkolom en nadere 
memorie van antwoord, blz. 10-11). 

Artikel 17c. De leden van de A.R.-fractie betreurden de 
aanneming door de Tweede Kamer van het amendement van 

mejuffrouw Haars c.s., waardoor dat artikel in het ontwerp 
is opgenomen. Naar hun oordeel was voor de onderhavige 
materie een bevredigende regeling bij privaatrechtelijke over-
eenkomst getroffen tussen het BUMA en een aantal kerkge-
nootschappen. Het nieuwe artikel 17c schept onduidelijkheid 
omtrent de rechtsgeldigheid van deze en dergelijke overeen-
komsten en wekt de indruk, dat de wetgever van mening is, 
dat kerken minder aan de betaling van auteursrechten onder-
worpen zijn dan anderen. 

Artikel 33. De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden, dat 
het beroep op de mogelijke toepassing van het opportuniteits-
beginsel (memorie van toelichting, blz. 12, linkerkolom) zich 
slecht verdraagt met de redactie van artikel 167, lid 2, van 
het Wetboek van Strafvordering. Zij zouden hierop gaarne 
een nadere toelichting ontvangen. 

Artikel 35. Nu de straf, gesteld op overtreding van dit ar-
tikel aanzienlijk wordt verhoogd, meenden de leden van de 
V.V.D.-fractie aandacht te moeten vragen voor de vele onze-
kerheden die bestaan over de vraag, wanneer men gerechtigd 
is het portret of de tekening van een ander zonder zijn toe-
stemming te publiceren. Gewezen werd op het publiceren door 
de politie van een foto van iemand die verdacht wordt van 
een ernstig misdrijf of die zich aan dwangverpleging heeft 
onttrokken. Ook komt het veelvuldig voor dat in de pers te-
keningen van rechters, een officier van justitie, getuigen of 
verdachten, die zijn gemaakt op een terechtzitting, worden 
gepubliceerd zonder dat daarvoor toestemming van de betrok-
kenen is verkregen. Wat is het oordeel van de Minister om-
trent deze gevallen? Acht hij niet nadere regels nodig? 

Artikel 35b. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen, 
waarom de valsheid in geschrifte, nader omschreven in dit ar-
tikel, tot overtreding is gestempeld. Welke overwegingen heb-
ben het maximum van de sancties bepaald? 

Artikel 47. De leden van de A.R.-fractie betreurden het, 
dat dit artikel is gewijzigd in de geest als thans is geschied. 
Anders dan de huidige wet doet, zal de nieuwe wet partij 
kiezen in een oude controverse en wel in een zin, die deze leden 
betreurden. De aantrekkelijkheid om een boek van een niet-
Nederlandse schrijver in Nederland in het Nederlands uit te 
geven, het dan tot een succes te laten worden en het daarna 
in andere landen in de talen van die landen te laten verschijnen 
wordt door de nieuwe tekst van dit artikel verminderd. 

Slotopmerking 

De leden van de V.V.D.-fractie gaven te kennen zich aan 
te sluiten bij de vragen en beschouwingen, welke in dit verslag 
te berde zijn gebracht van de zijde van de A.R.-fractie. 

Vastgesteld 20 september 1972. 
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