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19921 Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband 
met de bestrijding van piraterij van 
auteursrechtelijk beschermde werken 

B A D V I E S R A A D V A N STATE N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 's-Gravenhage, 16 maart 1987 

's-Gravenhage, 24 februar i 1987 Aan de Koningin 

Bij Kabinetsmissive van 30 
december 1986, nr. 123, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de 
Minister van Justitie, bij de Raad van 
State ter overweging aanhangig 
gemaakt een voorstel van wet met 
memorie van toelichting, houdende 
wijziging van de Auteurswet 1 91 2 in 
verband met de bestrijding van 
piraterij van auteursrechtelijk 
beschermde werken. 

1. Het verdient naar de mening 
van de Raad van State aanbeveling in 
de toelichting op artikel 10 enkele 
voorbeelden uit de jurisprudentie op 
te nemen om aan te geven, dat de 
bestaande jurisprudentie wordt 
bevestigd. In dit verband moge de 
Raad verwijzen naar het heden 
uitgebrachte advies betreffende het 
voorstel van wet inzake de bescher-
ming van oorspronkelijke topografieën 
van halfgeleiderprodukten 
(no.W03.86.0684) waarin een 
jurisprudentie-overzicht is opgeno-
men op de bladzijden 4 -5 , van 
bijlage 1 (verzoek van de Minister 
van Buitenlandse Zaken aan de 
Commissioner of Patents and 
Trademarks). 

Blijkens de mededeling van de 
directeur van Uw kabinet van 30 
december 1986, no. 124, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan mij 
te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 24 februari 1987, nr. WO 
3.86.0670, moge ik U hierbij 
aanbieden. 

1. Het verdient naar de mening 
van de Raad van State aanbeveling in 
de toelichting op artikel 10 enkele 
voorbeelden uit de jurisprudentie op 
te nemen om aan te geven, dat de 
bestaande jurisprudentie wordt 
bevestigd. In dit verband verwijst de 
Raad naar het door hem uitgebrachte 
advies betreffende het voorstel van 
wet inzake de bescherming van 
oorspronkelijke topografiën van 
halfgeleiderprodukten (no. WO 
3.86.0684) waarin een jurisprudentie-
overzicht is opgenomen op de 
bladzijden 4 -5 , van bijlage 1 (verzoek 
van de Minister van Buitenlandse 
Zaken aan de Commissioner of 
Patents and Trademarks). 

Overeenkomstig het verzoek van 
de Raad van State is in de toelichting 
bij artikel 10, eerste lid, onder 12°, 
een overzicht van relevante jurispru-
dentie opgenomen. 
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2. In de toelichting ware aan te 
geven wat wordt bedoeld met het 
begrip «administratieve procedure» 
in artikel 17e, tweede lid. 

2. De Raad van State stelt voor in 
de toelichting aan te geven wat 
wordt bedoeld met het begrip 
«administratieve procedure» in artikel 
17e, tweede lid. 

Het tweede lid van artikel 17e 
komt overeen met het vijfde lid van 
artikel 16b van de Auteurswet 1912. 
Onder administratieve procedure 
wordt in het bijzonder verstaan de 
procedure in verband met de 
behandeling van de octrooiaanvragen. 

De memorie van toelichting is met 
een passage van dezelfde strekking 
aangevuld. 

3. Voor een redactionele kantteke-
ning moge het college verwijzen naar 
de bij het advies behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

3. De door de Raad van State 
gemaakte redactionele kanttekening 
is in het wetsvoorstel verwerkt. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven het hierbij gevoegde 
gewijzigde voorstel van wet en de 
daarmee in overeenstemming 
gebrachte memorie van toelichting 
met bijlagen aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Justit ie, 
F. Korthals Altes 

Redactionele kant teken ing , 
behorende bij het advies 
no .W03.86 .0670 van de Raad van 
State van 24 februari 1987 
- Punt 1 20 van de Aanwijzingen voor 
de wetgevingstechniek ware in acht 
te nemen. 
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