
7 8 7 7 (Tweede Kamer, zitting 1964-1965) 

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1972 

Nr. la 

EINDVERSLAG van de vaste Commissie voor Justitie om-
trent het ontwerp van wet tot herziening van de Auteurswet 
1912. 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 
memorie van antwoord. 

Algemeen 

De ondergetekenden namen met waardering kennis van de 
voidoening die van verschillende zijden werd uitgesproken over 
de thans voorgestelde wijziging van de Auteurswet. Zij delen 
de opvatting dat de vertraging die bij de behandeling van deze 
materie is ontstaan valt te betreuren. De eerste ondergetekende 
heeft er bij de behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal reeds de nadruk op gelegd dat er 
naar zal worden gestreefd, met betrekking tot de bepalingen 
van materieel auteursrecht van de in 1971 tot stand gekomen 
Akte van Parijs van de Berner Conventie tot spoedige resultaten 
te komen. Overigens zij opgemerkt dat het feit dat de behan-
deling van het onderhavige wetsontwerp zich over een lange 
periode heeft uitgestrekt uiteraard geen afbreuk kan doen aan 
de verantwoordelijkheid die de ondergetekenden dragen voor 
de tekst zoals die thans aan de Eerste Kamer is voorgelegd. 

Door de leden van de A.R.-fractie werd de vraag opgewor-
pen of de bescherming die de Auteurswet biedt, voldoende aan 
de auteurs ten goede komt. Als consequentie van de conceptie 
dat de auteur de centrale figuur in het auteursrecht is zagen zij 
een regeling met veel bepalingen van dwingend recht voor de 
overeenkomsten terzake van de uitoefening van de rechter, 
welke de Auteurswet de auteur toekent. De ondergetekenden 
onderschrijven het belang van het door deze leden aan ds 
orde gestelde vraagstuk. Zij menen echter dat grote voorzich-
tigheid geboden is met het trekken van de conclusie dat bepa-
lingen van dwingend recht als hier bedoeld altijd ten voordele 
van de auteur zullen werken; een dergelijke zienswijze zou 
naar hun oordeel in e!k geval niet als uitgangspunt aanvaard 
worden zonder een vrij uitvoerig voorafgaand onderzoek, met 
name naar de feitelijke positie van de auteur onder de huidige 
wet. Bij de behandeling van dit ontwerp in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal heeft de eerste ondergetekende echter al 
gewezen op een aantal onderwerpen op het gebied van het 
auteursrecht en de „droits voisins" die in de komende tijd met 
voorrang zullen moeten worden bestudeerd, waaronder de 
Akte van Parijs van de Berner Conventie, de Conventie van 
Rome inzake de droits voisins en de Conventie van Genève 
inzake de bescherming van producenten van phonogrammen. 
Een toezegging om spoedig een regeling als in het voorlopig 
verslag bedoeld aan de Staten-Generaal voor te zullen leggen 
menen de ondergetekenden daarom thans niet te moeten doen. 

Het verzet dat van de kant van de ontwikkelde landen is 
gerezen tegen de Akte van Stockholm heeft in 1971 geleid tot 
een nieuwe herziening van de Berner Conventie — de Akte 
van Parijs - waardoor de Stockholmse Akte praktisch haar 
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betekenis heeft verloren. Het bepalen van een standpunt ten 
aanzien van laatstgenoemde Akte is daarom thans niet meer 
aan de orde. Wel heeft de eerste ondergetekende bij brief van 
17 juli 1972 aan de Adviescommissie voor het Auteursrecht 
verzocht hem advies uit te brengen over de vraag of het 
wenselijk is dat Nederland de bepalingen van materieel auteurs-
recht van de Parijse Akte van de Berner Conventie ratificeert 
en - indien deze vraag bevestigdend wordt beantwoord - over 
de wetswijzigingen die daarvoor noodzakelijk zijn. 

Gezien het feit dat de totstandkoming van het negende boek 
van het nieuw Burgerlijk Wetboek niet in de nabije toekomst 
te verwachten valt, menen de ondergetekenden omtrent de 
plaats van het auteursrecht daarin - en daarbuiten - thans 
beter geen uitspraken te kunnen doen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich voorts 
af of men zich bij de voorbereiding van het wetsontwerp vol-
doende rekenschap had gegeven van de betekenis van de door 
de maker gegeven toestemming om zijn werk door de omroep 
te doen uitzenden. De ondergetekenden zijn er zich uiteraard 
van bewust dat het aan partijen vrij staat om contractueel voor 
het recht tot uitzenden een vergoeding vast te stellen waarvan 
de hoogte afhankelijk is van andere factoren dan die welke 
de wet als auteursrechtelijk relevant aanwijst. Dat neemt echter 
niet weg dat de regeling zoals die in de wet is neergelegd in 
beginsel mede van invloed kan zijn op de onderhandelings-
positie waarin partijen bij het aangaan van hun contract 
verkeren. 

Naar aanleiding van de vraag van de fractie van de V.V.D. 
met betrekking tot de draadomroep en de draadtelevisie willen 
de ondergetekenden herinneren aan het standpunt dat de 
Regering heeft ingenomen bij de discussie rond het voorge-
stelde vierde lid van artikel 12 in de Tweede Kamer. Resu-
merend kan gezegd worden dat naar het oordeel van de 
Regering een openbaarmaking alleen plaatsvindt wanneer dege-
nen die zijn aangesloten bij een centrale antenne-inrichting 
daardoor televisieprogramma's kunnen ontvangen die zij ter 
plaatse niet met behulp van een normaal gebruikelijke indivi-
duele antenne zouden kunnen ontvangen. Toestemming van de 
auteurs zal in deze zienswijze in Nederland dus in concreto 
moeten worden verkregen bij de doorgifte van buitenlandse 
televisierrogramma's, voorzover deze voor het bij de centrale 
antenne-inrichting aangesloten publiek niet met een individuele 
antenne ontvangbaar zijn, alsmede eventueel voor ,,eigen" 
programma's (bijv. uit een locale studio). Voor het verkrijgen 
van de aldus noodzakelijke toestemmingen moet onderhandeld 
worden met de rechthebbenden op het auteursrecht, of de hen 
vertegenwoordigende organisaties; zulke onderhandelingen wor-
den reeds enige tijd door de N.V. Casema gevoerd. Voorts 
herinneren de ondergetekenden er wellicht ten overvloede 
aan dat noch het hierboven weergegeven standpunt noch de 
tekst van het voorgestelde vierde lid van artikel 12 naar hun 
oordeel afbreuk doet aan het Draadomroeparrest (H.R. 27 
juni 1958, NJ . no. 405). 

De mededeling dat de uitzendingen van radio Noordzee en 
radio Veronica een duidelijke bevorderende werking op de 
handel in grammofoonplaten zouden hebben blijft voor reke-
ning van het BUMA. De ondergetekenden beschikken niet 
over gegevens dienaangaande. 

Naar aanleiding van de opmerking dat de Minister van 
Justitie bij de behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede 
Kamer zou hebben medegedeeld dat hij over bepaalde punten 
overleg zou plegen met de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Wek merkt de eerste ondergetekende op dat 
hij heeft toegezegd deze punten aan zijn ambtgenoot te zullen 
voorleggen - ran welke toezegging hij inmiddels heeft voldaan 
- maar dat hij daarbij heeft medegedeeld zich van een advies 
dienaangaande te zullen onthouden omdat deze kwestie naar 
haar aard behoort tot het verzorgingsgebied van het departe-
ment van C.R.M, (aldus de reeds in het voorlopig verslag 
genoemde passage in de Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1971-1972. blz. 3425, linkerkolom). Een overleg tussen de 
departementen van Justitie en C.R.M, vindt daarom over dit 
onderwerp niet plaats. Wel zal de tweede ondergetekende 

binnenkort bij een brief aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zijn standpunt kenbaar maken met 
betrekking tot de suggesties welke het lid van die Kamer de 
heer Geurtsen heeft gedaan omtrent een heffing ten behoeve 
van de auteurs bij de uitleen van boeken en andere werken. De 
tweede ondergetekende kan hieraan nog toevoegen dat het voor 
de verdeling van de dotaties aan het Fonds voor de Letteren 
thans in overleg met de Vereniging van Letterkundigen moge-
lijk is gebleken een administratief vrij eenvoudig systeem te 
ontwerpen, waardoor de Nederlandse auteurs van belletrie een 
vergoeding kunnen krijgen, gerelateerd aan het aantal van hen 
door de openbare bibliotheken centraal ingekochte boeken. 

Nieuw voorgestelde artikelen en voorgestelde wijzigingen van 
artikelen in de Auteurswet 

Artikel 12 lid 3. Bij de regeling omtrent voordrachten etc. 
ten behoeve van het onderwijs is — evenals bij die omtrent de 
familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring - als uit-
gangspunt genomen dat het hier, zij het onder bepaalde voor-
waarden, niet gaat om voordrachten in het openbaar. De 
regeling is daarom opgenomen in artikel 12, het artikel dat 
een nadere omschrijving geeft van het begrip openbaarmaking 
en niet onder de beperkingen van het auteursrecht in par. 6. 

De ondergetekenden kunnen niet onderschrijven dat het 
beter geweest zou zijn de uitzondering van artikel 12 lid 3 te 
beperken tot werken die speciaal voor het onderwijs gemaakt 
zijn. De praktische bezwaren welke bestaan tegen het beschou-
wen van voordrachten etc. bij het onderwijs als openbaar-
makingen in auteursrechtelijke zin zouden dan in elk geval 
blijven bestaan ten aanzien van werken die niet speciaal voor 
het onderwijs zijn gemaakt (bijv. de gedichten in een bloem-
lezing). Dit zou goeddeels ook dan het geval zijn wanneer men 
hiervoor een dwanglicentie zou invoeren, omdat dan toch nog 
een repartitie zou moeten plaatsvinden van de (waarschijnlijk 
geringe) bedragen die voor de voordrachten etc. verschuldigd 
zouden zijn. 

Artikel 16 (jo. artikel II). De overgangsbepaling stelt de uit-
gevers van bloemlezingen in staat een herdruk van een bestaand 
werk te doen verschijnen. Omdat artikel 16 zoals dit in het 
wetsontwerp luidt behalve de billijke vergoeding nog enkele 
andere nieuwe vereisten bevat, waaraan een bloemlezing in de 
toekomst zal moeten voldoen, zou een dergelijke herdruk onder 
bepaalde omstandigheden niet meer kunnen plaatsvinden wan-
neer niet een voorziening als die van artikel II zou zijn opge-
nomen. Dit zou voor de uitgevers wellicht tot een niet onaan-
zienlijk financieel nadeel kunnen leiden. Dat artikel II tot een 
„bevriezing" van de inhoud van bestaande bloemlezingen zou 
leiden, achten de ondergetekenden echter niet aannemelijk; een 
bloemlezing die langdurig ongewijzigd zou worden herdrukt, 
zou door de afnemende representativiteit van de geboden selec-
tie immers haar aantrekkelijkheid voor het onderwijs verliezen. 

Artikel 16a. De ondergetekenden zijn niet van oordeel dat 
het woord „noodzakelijk" in feite zou moeten worden opgevat 
als „wenselijk". Het artikel beoogt alleen de maker van een 
reportage de vrijheid te laten om werken weer te geven, die 
een onderdeel of achtergrond van een actuele gebeurtenis vor-
men en die voor een behoorlijke weergave van de gebeurtenis 
noodzakelijkerwijze mede opgenomen moeten worden (vgl. 
memorie van toelichting, blz. 3, rechterkolom onderaan en 
blz. 4, linkerkolom). Zou men het woord „noodzakelijk" lezen 
als „wenselijk" dan zou de bepaling een ruimere strekking 
krijgen en speling laten voor het zonder toestemming van de 
auteur weergeven van werken die tot de actuele gebeurtenis in 
een minder rechtstreekse relatie staan. 

Artikel 16b. De ondergetekenden hebben de indruk dat bij 
de thans bestaande praktijk op het gebied van het kopiëren de 
rechten van de auteur zeer vaak worden veronachtzramd. Zij 
beschikken echter niet over gegevens waaruit een relatie tot de 
prijsstijging van boeken kan worden afgeleid. Opgemerkt zij dat 
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de artikelen 166 en 17 van het wetsontwerp ertoe strekken het 
inbreuk maken op het auteursrecht door kopiëren tegen te gaan 
door een regeling die - zonder aan de wezenlijke belangen van 
de auteur tekort te doen - het naleven van de wet in de praktijk 
vergemakkelijkt. Daartoe wordt in vele opzichten aan degene 
die kopieert meer vrijheid gelaten dan volgens de tekst van de 
huidige wet het geval is, terwijl anderzijds aan de auteur in de 
kwantitatief meer belangrijke gevallen recht op een billijke 
vergoeding wordt toegekend. 

De ondergetekenden zijn niet van mening dat het eerste lid 
van artikel 166 een te ruime mogelijkheid biedt tot verveel-
voudiging van gedeelten uit bij voorbeeld studieboeken, met 
name niet wanneer men daarnaast de beperkingen van het 
tweede en vijfde lid beziet: van boeken mag in beginsel maar 
een klein gedeelte worden gereproduceerd en de kopieën mogen 
niet aan derden worden afgegeven. 

Het beperkte karakter van de ten behoeve van eigen oefe-
ning, studie of gebruik gemaakte uitzondering op het repro-
duktierecht is eveneens de reden waarom hier geen regeling is 
opgenomen die voorziet in een vergoeding voor de rechtheb-
bende op het auteursrecht. De verrekening van de kleine be-
dragen waarop de auteur in deze gevallen aanspraak zou kun-
nen maken, zou op zodanige praktische bezwaren stuiten dat 
het ontbreken van een vergoedingsregeling hier naar het oor-
deel van de ondergetekenden stellig gerechtvaardigd is. 

Ook het verschil tussen artikel 166, lid 2 waar gesproken 
wordt van „korte artikelen" en artikel 17 dat alleen spreekt 
van „artikelen" past bij het beperkte karakter van de uitzonde-
ring voor eigen oefening, studie of gebruik. De regeling van 
artikel 17 voorziet - in tegenstelling tot die van artikel 166, 
eerste en tweed lid - in een vergoeding ten behoeve van de 
auteur of zijn rechtverkrijgenden; daar staat tegenover dat aan 
degene die reproduceert een grotere vrijheid wordt gelaten, o.a. 
wat betreft de lengte van de te kopiëren artikelen. De in het 
voorlopig verslag gestelde vraag of het hier bedoelde verschil 
tussen de artikelen 166, tweede lid, onder 6, en 17 betekenis 
heeft dient derhalve bevestigend te worden beantwoord. 

Gevraagd werd waarom de wet niet voorschrijft dat in de 
op grond van het zesde lid van artikel 166 uit te vaardigen 
algemene maatregel van bestuur een financiële regeling moet 
worden getroffen, zoals dat in het derde lid van artikel 17 het 
geval is. De ondergetekenden willen vooropstellen dat de tekst 
van artikel 166, zesde lid, in elk geval de mogelijkheid opent 
voor een regeling omtrent de verplichting tot het betalen van 
een vergoeding. Bij de behandeling van dit wetsontwerp is 
verder van de zijde van de Regering bij herhaling te kennen 
gegeven dat het ook metterdaad de bedoeling is een dergelijke 
regeling te treffen (zie nadere memorie van antwoord, blz. 10, 
rechterkolom, en Handelingen Tweede Kamer, zitting 1971— 
1972, blzz. 3426, linkerkolom, en 3438 rechterkolom). Dat het 
zesde lid van artikel 166 niet uitdrukkelijk over het betalen van 
een vergoeding spreekt, houdt alleen verband met het feit dat 
hier geheel in het algemeen behoefte bestaat aan een vrij ruim 
geformuleerde delegatiebepaling, welke - anders dan het derde 
lid van artikel 17 - geen limitatieve opsomming geeft van de 
onderwerpen waarover regels kunnen worden gegeven. De aard 
van de uitzonderingen die ten behoeve van de overheid en in 
het algemeen belang werkzame instellingen gemaakt zullen 
moeten worden, kan immers pas nauwkeurig vastgesteld wor-
den nadat een inventarisatie van alle bestaande behoeften zal 
zijn gemaakt. 

Artikel 17. Het is niet de mening van de ondergetekenden 
dat het vaststaat dat dit artikel regelmatig en op grote schaal 
zal worden overtreden. Naar zij menen valt dit ook niet te lezen 
in de in het voorlopig verslag genoemde passage uit de memorie 
van antwoord en de nadere memorie van antwoord. Wel is in 
de memorie van antwoord (blz. 7, rechterkolom) gesproken 
over het regelmatig overtreden van de Auteurswet door onder-
nemingen, maar dit slaat op de huidige tekst van artikel 17, 
die, ook naar de mening van de ondergetekenden, niet meer 
voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Artikel 17c. Het aannemen van het amendement, waardoor 
dit artikel in het ontwerp is opgenomen werd door de leden 
van de A.R.-fractie betreurd. De ondergetekenden willen hier 
hunnerzijds volstaan met een verwijzing naar het standpunt 
dat de eerste ondergetekende bij de behandeling van dit amen-
dement in de Tweede Kamer heeft ingenomen (Handelingen 
Tweede Kamer, zitting 1971-1972, blz. 3429). 

De ondergetekenden zijn overigens van oordeel dat de tekst 
van artikel 17c geen aanleiding geeft te twijfelen aan de rechts-
geldigheid van overeenkomsten als die tussen BUMA en de 
Interkerkelijke Stichting voor het kerklied. Zij menen dat het 
artikel - hoe men daar verder ook over denkt - eerder is te 
zien als een bevestiging van de opvatting dat muziekuitvoe-
ringen in kerken - voor zover niet vallende binnen de grenzen 
van de uitzondering - onderworpen zijn aan de toestemming 
van de auteur. 

Artikel 33. In de memorie van toelichting is op blz. 12 
linkerkolom gezegd dat de auteur die wegens een bijzondere 
reden geen vervolging zou wensen ter zake van schending van 
zijn recht, dit aan het openbaar ministerie kan mededelen, en 
dat het openbaar ministerie dan, indien daartoe termen aan-
wezig zijn, op grond van het opportuniteitsbeginsel van ver-
volging kan afzien. Het komt de ondergetekenden voor dat 
deze uitlating, met name gelet op de woorden „indien daartoe 
termen aanwezig zijn", niet strijdig is met artikel 167, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, waar bepaald wordt 
dat van vervolging kan worden afgezien „op gronden aan het 
algemeen belang ontleend". Duidelijkheidshalve zij vermeld 
dat dus, zowel wanneer de auteur te kennen geeft dat hij wel 
of geen belang heeft bij een vervolging als wanneer de auteur 
zich hierover niet uit, het openbaar ministerie zal hebben te 
beslissen of het op grond van artikel 167, tweede lid van het 
Wetboek van Strafvordering van vervolging wil afzien. 

Artikel 35. De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen 
de aandacht voor de vele onzekerheden die naar hun mening 
bestaan over de vraag, wanneer men gerechtigd is het portret 
of de tekening van een ander zonder zijn toestemming te 
publiceren. Zij wezen in dit verband op het publiceren van 
bepaalde foto's door de politie. Wat dit laatste betreft willen 
de ondergetekenden herinneren aan artikel 22 van de Auteurs-
wet, waar bepaald wordt dat afbeeldingen van welke aard ook 
door of vanwege de justitie mogen worden verveelvoudigd, 
openlijk tentoongesteld en verspreid in het belang van de open-
bare veiligheid alsmede ter opsporing van strafbare feiten. 
Voor de overige in het voorlopig verslag genoemde gevallen 
- het in de pers publiceren van tekeningen van rechters, een 
officier van justitie, getuigen of verdachten - zal primair van 
belang zijn artikel 21 van de Auteurswet, bepalende dat de 
openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret 
niet geoorloofd is, voor zover een redelijk belang van de 
geportretteerde of van diens nabestaanden zich daartegen 
verzet. Over de vraag wanneer een redelijk belang aanwezig 
is, is een aantal rechterlijke uitspraken gepubliceerd, waaruit 
blijkt dat zich op dit gebied een grote verscheidenheid van ge-
vallen voordoet, die zich naar het oordeel van de ondergete-
kenden weinig leent voor het geven van nadere regels. Opge-
merkt zij overigens dat de ondergetekenden geen gevallen be-
kend zijn waarin het in de pers publiceren van een tekening 
van een rechter of een officier van justitie heeft geleid tot een 
procedure. Wel zijn in de jurisprudentie enige uitspraken gepu-
bliceerd die betrekking hadden op portretten van personen 
wier naam in verband werd gebracht met een gepleegd straf-
baar feit (o.a. H.R. 22 november 1966, N.J. 1967, nr. 101). 
Dat van de pers op dit punt de nodige voorzichtigheid wordt 
verlangd achten de ondergetekenden overigens juist. 

Artikel 35b. Dat het hier strafbaar gestelde feit als over-
treding is aangemerkt, alsmede dat hierop een aanzienlijk 
lagere maximumstraf is gesteld dan op het misdrijf van valsheid 
in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht) houdt ver-
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band met het feit dat delicten die vallen onder de omschrijving 
van artikel 225 W. v. S. een ernstiger karakter kunnen hebben 
dan de — volgens een vast patroon bedreven - fraudes welke 
behoren tot de specifieke categorie waarop artikel 356 betrek-
king heeft. 

In de memorie van toelichting is op blz. 12 aangegeven 
aan welke gevallen van fraude bij het ontwerpen van artikel 35b 
valt te denken. 

Artikel 47. Met betrekking tot de wijziging in dit artikel 
die door de leden van de A.R.-fractie werd betreurd, merken 
de ondergetekenden het volgende op. De wijziging heeft -
zoals in de memorie van toelichting (blz. 14, rechterkolom) 
reeds is opgemerkt - de strekking te voorkomen dat een 
oorspronkelijk werk in Nederland reeds beschermd zou worden, 
doordat niet dit werk zelf, maar een vertaling of bewerking 
daarvan onder de voorwaarden van artikel 47 Auteurswet zou 
worden uitgegeven. De bescherming van de vertaling als 
zodanig blijft dus onverlet. Over de vraag of diezelfde vertaling, 
of andere vertalingen van hetzelfde werk, respectievelijk het 
oorspronkelijke werk zelf, in het buitenland beschermd wor-
den, kan de Nederlandse wet uiteraard niet beslissen. Het gaat 
bij de voorgestelde wetswijziging derhalve alleen om de vraag 
of de auteur van het oorspronkelijke werk (of diens recht-
verkrijgende) in Nederland beschermd wordt op grond van 
het feit dat een vertaling of bewerking daarvan onder de 
voorwaarden van artikel 47 is uitgegeven. In de gewijzigde 
tekst van artikel 47 wordt die vraag ontkennend beantwoord. 
Zoals in de nadere memorie van antwoord (blz. 12, linker-
kolom) al is opgemerkt, pleit ten gunste van deze keuze dat 
daarmee een beperking wordt aangebracht in de bescherming 
van werken van de onderdanen van die landen die geen lid 
zijn van de Berner Conventie, waardoor althans voor wat 
Nederland betreft een zekere bijdrage wordt geleverd tot het 
aantrekkelijk maken van het lidmaatschap van de Berner 
Conventie. 

De Minister van Justitie, 

VAN AGT. 

De Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, 

P. J. ENGELS. 

De Minister van Economische Zaken, 

H. LANGMAN. 

De commissie heeft gemeend met de mededeling van dit 
antwoord aan de Kamer haar eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 6 oktober 1972. 
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