
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1987-1988 

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

Nr. 5 MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 24 november 1987 

De voorlopige bevindingen van de vaste Commissie voor Justitie geven 
mij aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel. Zij achtten een adequate bescherming 
van auteursrechtelijk beschermde werken gewenst, vooral in het belang 
van de auteur. Dat bestrijding van piraterij noodzakelijk is, werd onlangs 
weer bevestigd in een EG-onderzoek, waaruit bleek dat over 45% van de 
in Nederland verhandelde videobanden geen auteursrechten worden 
afgedragen. Naar aanleiding van dit onderzoek stelden de aan het woord 
zijnde leden de vraag hoe de thans voorgestelde wijzigingen in de 
Auteurswet 1912 zich verhouden tot in andere EG-landen vigerende of 
voorgenomen regelgeving. Voorts zouden zij het op prijs stellen in dit 
verband een overzicht te ontvangen van het harmoniseringsprogramma 
van de EG op het gebied van het auteursrecht. 

In enkele lid-staten van de Europese Gemeenschappen, zoals de 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zijn in de 
afgelopen jaren maatregelen van wetgevende aard getroffen ter bestrijding 
van de piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken. Deze maatre-
gelen, die onder meer een verhoging van de strafsancties inhouden, 
liggen in de lijn van de in het onderhavige wetsvoorstel gedane voorstellen. 

Naar ik heb vernomen, streeft de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen ernaar om in het begin van het jaar 1988 het reeds geruime tijd 
in voorbereiding zijnde Groenboek over auteursrecht uit te brengen. Het 
Groenboek zal - naar ik heb vernomen - onder meer voorstellen bevatten 
met betrekking tot de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk 
beschermde werken. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast, dat de toevoeging van 
computerprogramma's aan artikel 10 strikt genomen overbodig is, gelet 
op de ontwikkelde jurisprudentie. Zij stemden wel in met de toevoeging, 
omdat het als een voordeel moet worden aangemerkt, dat de toepasse-
lijkheid van de wet op computersoftware wordt bevestigd en derhalve 
bijdraagt aan duidelijkheid en rechtszekerheid. 

De aard van het werk brengt echter met zich mee, dat ook enkele 
aanpassingen en aanvullingen nodig zijn die in sommige opzichten een 
doorbreking van de systematiek van de Auteurswet tot gevolg hebben, zo 
stelden de leden van de C.D.A.-fractie vast. Zij doelden hier op de 
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uitsluiting van de wettelijke licentie in artikel 16b. De redenen die aan 
deze uitsluiting ten grondslag liggen werden door deze leden onderschre-
ven, vooral omdat op deze wijze helder wordt wat als een illegale kopie 
moet worden aangemerkt. 

In dit verband wilden zij gaarne nog duidelijkheid over de vraag, hoe 
auteursrechtelijk beoordeeld moet worden dat iemand een computerpro-
gramma overzet van de ene programmeertaal in een andere (waarbij de 
werking en mogelijkheden van het programma dezelfde blijven). 

Het omzetten van een computerprogramma van de programmeertaal 
waarin het is geschreven, in een andere taal kan naar mijn mening als een 
verveelvoudiging in de zin van artikel 13 van de Auteurswet 1912 worden 
aangemerkt. 

Volgens dit artikel wordt onder een verveelvoudiging mede verstaan de 
vertaling, de muziekschikking, de verfilming of toneelbewerking en in het 
algemeen iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in 
gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw oorspronkelijk werk moet 
worden aangemerkt. Het omzetten van de ene computertaal in de andere 
kan in het algemeen als een «vertaling» worden aangemerkt. 

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat een nieuwe licentie 
wordt geïntroduceerd in het voorgestelde artikel 17e. Dat deze aanvulling 
noodzakelijk is vanwege het maken van een back-up-kopie en het laden 
van het werkgeheugen overtuigde deze leden vooralsnog niet. Zij hadden 
met name twijfel of een dergelijk artikel niet dezelfde schade kan berok-
kenen als de niet voorgestane wettelijke licentie voor eigen oefening, 
studie of gebruik. Deze leden konden zich voorstellen dat ook ten aanzien 
van andere werken als bedoeld in artikel 10 één verveelvoudiging 
plaatsvindt tot bescherming tegen verlies of beschadiging. Zij vroegen 
daarom of in het voorgestelde artikel niet een precedent geschapen 
wordt die met dezelfde argumentatie aan andere werken moeilijk ontzegd 
kan worden. Bovendien vroegen de tot de C.D.A.-fractie behorende leden 
of in de praktijk niet een veel simpeler vorm gekozen zou kunnen worden 
door contracten tussen gebruiker en aanbieder, zoals die zich thans ook 
al in de praktijk voordoen bij de verkoop van programma's voor huis- en 
personalcomputers. 

Ten aanzien van het onderdeel van het voorgestelde artikel 17e dat het 
laden van het programma in het computergeheugen van een wettelijke 
licentie voorziet vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of hier geen 
sprake is van overregulering. Naar het oordeel van deze leden zou 
evenzeer de redenering opgezet kunnen worden, dat het tot het programma 
zelf behoort, dat deze geladen kan worden in een computergeheugen en 
de handeling aldus deel uitmaakt van het programma. Indien de maker 
van een programma zou willen verhinderen dat zijn werk in een compu-
tergeheugen geladen wordt, zou hij of zij dat in zijn programma verwerkt 
hebben. 

De voorgestelde licentie komt de aan het woord zijnde leden derhalve 
als overbodig voor, omdat moeilijk gesproken kan worden van een 
auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. 

De omstandigheid dat de in artikel 16b voorziene wettelijke licentie 
wordt uitgesloten ten aanzien van computerprogramma's, leidt ertoe dat 
specifieke regels moeten worden gesteld voor het vervaardigen van de 
zogenaamde back-up-kopie en het invoeren van het programma in het 
werkgeheugen (het zogenaamde laden), welke handelingen als een 
verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt. Immers het niet van 
toepassing verklaren van artikel 16b betekent dat zonder toestemming 
van de rechthebbende een verveelvoudiging voor eigen oefening, studie 
of gebruik niet is toegestaan. Deze situatie, waarin zonder toestemming 
van de rechthebbende de hierboven genoemde verveelvoudigingen niet 
kunnen worden gemaakt, gaat te ver. Het is immers niet altijd mogelijk 
om langs contractuele weg de toestemming voor deze, voor het gebruik 
van de programmatuur belangrijke, verveelvoudigingen te verkrijgen. Men 
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denke bijvoorbeeld aan consumentensoftware, die niet rechtstreeks door 
de rechthebbenden wordt geleverd aan de gebruiker, maar via de 
toonbank. In verband hiermee is het van belang dat in de Auteurswet 
wordt aangegeven welke handelingen zijn toegestaan zonder de toestem-
ming van de rechthebbende op de programmatuur. 

Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat de in artikel 16b 
voorziene wettelijke licentie een beperkte werkingssfeer heeft en niet van 
toepassing geacht kan worden op het verveelvoudigen van programmatuur 
in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf. Op grond van het 
vorenstaande worden specifieke regels met betrekking tot het verveelvou-
digen van computerprogrammatuur aangewezen geacht. 

Hierbij zij aangetekend dat de wettelijke licentie ten aanzien van de 
zogenaamde back-up-kopie niet op één lijn gesteld kan worden met de in 
artikel 16b voorziene uitzondering ter zake van de verveelvoudiging voor 
eigen oefening, studie of gebruik. 

Indien artikel 16b Auteurswet 1912 onverkort van toepassing zou zijn 
op computerprogrammatuur als aparte categorie van werken, als bedoeld 
in artikel 10, dan zou dit betekenen dat van de programmatuur enkele 
exemplaren voor eigen oefening, studie of gebruik zouden mogen worden 
gemaakt zonder toestemming van de rechthebbende. Voorts staat het 
huidige artikel 16b toe dat verveelvoudigingen in opdracht worden 
gemaakt. Ook het verhandelen van de programmatuur zelf nadat daarvan 
voor eigen oefening, studie of gebruik een verveelvoudiging is gemaakt, 
is volgens artikel 16b toegestaan. 

De in artikel 17e voorziene beperking van het auteursrecht houdt in dat 
er van een exemplaar van een computerprogramma één verveelvoudiging 
mag worden gemaakt, welke dient ter bescherming tegen verlies of 
beschadiging. Een dergelijke verveelvoudiging mag alleen worden 
gebruikt indien het «moeder-exemplaar» verloren is gegaan (bijvoorbeeld 
door uitwissen) of is beschadigd. Deze wettelijke licentie is derhalve veel 
beperkter van omvang dan de in artikel 16b geregelde vrijstelling. Daarbij 
komt dat deze zogenaamde veiligheidskopie niet aan derden mag worden 
afgegeven zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Een 
uitzondering op dit verbod wordt gemaakt voor de afgifte ten behoeve 
van een rechterlijke of administratieve procedure. In geval van een 
gebruikslicentie staat het vrij aan de auteursrechthebbende op de 
programmatuur en de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van deze 
programmatuur om afspraken te maken over de vraag wat er met de 
veiligheidskopie moet gebeuren bij beëindiging van deze licentie. Afge-
sproken kan bijvoorbeeld worden dat de veiligheidskopie wordt terugge-
geven of vernietigd. In ieder geval betekent het vervallen van de bevoegd-
heid om het «moeder-exemplaar» te gebruiken niet, dat na die tijd de 
gebruiker daarvan vrijelijk kan beschikken over de veiligheidskopie. 

Met betrekking tot het invoeren van een programma in het werkgeheugen 
zij opgemerkt dat deze handeling in auteursrechtelijke zin een verveelvou-
diging is. In het werkgeheugen van de computer wordt de programmatuur 
vastgelegd. Deze kopie verdwijnt pas uit het werkgeheugen door bijvoor-
beeld het invoeren van een nieuw programma dat het eerdere vervangt of 
door het wissen van het ingevoerde programma dan wel het uitschakelen 
van de computer. De omstandigheid dat het - zoals de leden van de 
C D A . fractie stelden - eigen is aan computerprogrammatuur om 
ingevoerd te worden in een werkgeheugen van een computer, is echter 
niet relevant voor het auteursrechtelijke karakter van deze handeling. Niet 
gesteld kan worden dat de rechthebbende het laden impliciet toestaat 
indien hij de programmatuur niet daartegen heeft beveiligd. Het gaat hier 
om een handeling waarvoor in beginsel de toestemming van de rechtheb-
bende vereist is. Teneinde de rechtszekerheid te bevorderen, is het 
noodzakelijk dat deze handeling zonder toestemming van de rechtheb-
bende kan worden verricht, in het bijzonder ook omdat deze handeling 
essentieel is voor het gebruik van de programmatuur. Deze wettelijke 
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licentie is bovendien des te meer aangewezen nu wordt voorgesteld de 
exceptie inzake het zogenaamde privé-kopiëren uit te sluiten voor 
computerprogrammatuur. In het licht van het vorenstaande is er naar 
mijn mening geen sprake van overbodige regelgeving. 

Ter afsluiting van de gevolgen van het expliciet vermelden van compu-
terprogramma's in artikel 10 vroegen de leden van de C.D.A.-fractie een 
motivering voor het achterwege laten van de toegevoegde werken in een 
wijziging in artikel 16. Zij konden zich voorstellen, dat de reden ligt in het 
feit dat artikel 16 met name spreekt over overname van gedeelten van 
werken als toelichting bij het onderwijs. Het zou echter ter voorkoming 
van misverstanden wenselijk kunnen zijn in de tekst van de wet expliciet 
aandacht aan deze materie te schenken, aldus deze leden. 

Het door de C.D.A.-fractie genoemde artikel 16 heeft betrekking op de 
zogenaamde onderwijsexceptie. Het overnemen van gedeelten van 
werken in publikaties of geluids- of beeldopnamen, die gemaakt zijn om 
te worden gebruikt als toelichting bij het onderwijs (onderdeel a) alsmede 
het openbaarmaken daarvan door een radio- of televisieuitzending of via 
de kabel (onderdeel b) is volgens artikel 16 onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan zonder de autorisatie van de rechthebbende. Deze exceptie is 
ook van toepassing op computerprogrammatuur. Voor het uitsluiten van 
deze uitzondering ten aanzien van computerprogrammatuur bestaat naar 
mijn mening, gelet ook op de stringente voorwaarden voor de toepassing 
daarvan, geen aanleiding. Overigens is vanuit belanghebbende kringen 
ook niet aangedrongen op het buiten toepassing laten van deze uitzondering 
ten aanzien van computerprogrammatuur. 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op, dat het recht op naamsver-
melding van de maker van een werk vooral is ingegeven door de wens 
een bijdrage te leveren aan de handhaving van het foto-auteursrecht. In 
de voor de wijziging van artikel 25 voorgestelde formulering wordt een 
door verschillende auteurs al indirect aanwezig geacht recht op naams-
vermelding expliciet gemaakt. Onder andere in het blad Informatierecht/ 
AMI van april 1986 (blz. NR 2/45) zijn bezwaren aangevoerd tegen het 
nieuwe onderdeel a van het eerste lid, aldus deze leden. 

De aan het woord zijnde leden zagen gaarne een commentaar op de 
ingebrachte bezwaren. Zij vroegen daarbij aandacht te besteden aan de 
vraag of een ruime formulering, zoals vermeld in het voorstel of in het 
aangedragen alternatief, noodzakelijk is voor het bestrijden van piraterij 
met andere werken dan foto's. Ook de leden van de P.v.d.A. fractie en de 
D66-fractie hebben gewezen op de tegen het voorgestelde nieuwe 
onderdeel a van artikel 25 geuite bezwaren. 

De door de Vereniging voor Auteursrecht geuite bezwaren tegen het 
voorgestelde recht op naamsvermelding, welke bezwaren worden 
weergegeven in een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Informatierecht/ 
AMI, april 1986, blz. 43-48, komen erop neer dat een onvoorwaardelijk 
recht op naamsvermelding te ver strekkende gevolgen heeft voor de 
praktijk. Het recht op naamsvermelding dient aldus dit commentaar 
zodanig geformuleerd te worden dat een redelijkheidstoetsing en een 
afweging van de belangen van gebruikers en rechthebbenden mogelijk 
zijn. 

Het voorgestelde recht op naamsvermelding biedt evenals het door de 
Vereniging voor Auteursrecht voorgestelde persoonlijkheidsrecht, de 
rechthebbende de mogelijkheid om zich te verzetten tegen openbaarma-
king van zijn werk zonder vermelding van zijn naam in, op of bij het werk. 
Het persoonlijkheidsrecht zoals het thans in onderdeel a is geformuleerd, 
is een verbodsrecht evenals de exploitatierechten die aan de auteursrecht-
hebbende toekomen. Het feit dat de maker recht heeft op vermelding 
van zijn naam betekent evenwel nog niet dat hij te allen tijde van dit recht 
gebruik behoeft te maken. Het is aan de maker om te beslissen of hij al 
dan niet dit recht wenst te effectueren. De thans voorgestelde formulering 
van onderdeel a sluit overigens niet uit dat in een gerechtelijke procedure 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 921, nr. 5 4 



(bijv. een kort geding) een belangenafweging zou kunnen plaatsvinden 
tussen enerzijds het belang van de maker bij vermelding van zijn naam en 
anderzijds het belang van degene die het werk openbaar maakt. 

Teneinde evenwel elke onduidelijkheid op dit punt te voorkomen, stel ik 
voor in artikel 25, onderdeel a, uitdrukkelijk vast te leggen dat het verzet 
van de maker tegen de openbaarmaking van zijn werk zonder vermelding 
van zijn naam of andere aanduiding als maker (bijv. zijn pseudoniem) niet 
behoeft te worden gehonoreerd, indien dit verzet in strijd zou zijn met de 
redelijkheid. Een dergelijke formulering sluit aan bij het in het huidige 
onderdeel b van artikel 25 voorziene recht van de maker zich te verzetten 
tegen wijzigingen in zijn werk, welk verzet eveneens kan worden afgewezen 
indien de wijziging van zodanige aard is dat het verzet in strijd zou zijn 
met de redelijkheid. In bijgaande nota van wijziging wordt onderdeel a 
overeenkomstig het vorenstaande gewijzigd. 

Er zij in dit verband op gewezen dat beperking van het recht op 
naamsvermelding tot bepaalde soorten werken - zo dit al zou moeten 
worden overwogen - niet mogelijk is, aangezien artikel 6bis van de 
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en 
kunst, bij welk Verdrag Nederland partij is, het rechi om het auteurschap 
van een werk op te eisen, vastlegt voor alle auteurs, ongeacht de aard 
van het door hen gecreëerde werk. Beperking van het recht op naamsver-
melding tot bepaalde soorten werken zou dan ook niet in overeenstemming 
zijn met de hierboven beschreven verdragsverplichting. Overigens zie ik 
ook geen aanleiding tot een beperking van dit voor iedere maker belangrijke 
persoonlijkheidsrecht. 

De vermelding van de naam van de maker kan ook voor andere werken 
dan foto's bijdragen aan de bestrijding van piraterij. Door de naamsver-
melding worden bijvoorbeeld derden erop gewezen dat er bij het desbe-
treffende werk een maker behoort en dat men niet de onbeperkte 
beschikkingsbevoegdheid heeft over dit werk. Voorts is het voor de 
gebruiker gemakkelijker om de rechthebbende te traceren aan wie de 
vereiste toestemming moet worden gevraagd. 

Overigens is ook in andere landen zoals Frankrijk en de Bondsrepubliek 
Duitsland het recht op naamsvermelding expliciet in het auteursrecht 
erkend. 

De leden, behorende tot de C.D.A.-fractie, stelden vast, dat de voorge-
stelde uitbreiding van artikel 27 in plaats van de mogelijkheid van 
schadevergoeding de mogelijkheid introduceert tot het vorderen van 
gemaakte winst. Het kwam bij deze leden vreemd over, dat in de toelichting 
de passage is opgenomen, dat er zich omstandigheden kunnen voordoen 
waarin het instellen van een vordering tot afdracht van de genoten winst 
niet redelijk is, bijvoorbeeld als door een zeer bijzondere verkoopstrategie 
buitengewoon grote aantallen van het gepirateerde produkt verkocht zijn. 
Dat de rechter dan in staat is een schadevergoeding toe te kennen, leek 
de aan het woord zijnde leden niet voldoende voor een effectieve bestrijding 
van piraterij. Deze leden vroegen daarom nader in te gaan op de vraag 
waarom niet de mogelijkheid wordt geïntroduceerd om naast schadever-
goeding ook een vordering tot winstafdracht bij de rechter te kunnen 
instellen. 

Er zij op gewezen, dat de mogelijkheid tot het instellen van een 
vordering tot het afdragen van de door inbreuk genoten winst is voorzien 
in het nieuwe artikel 27a en niet, zoals de leden van de C.D.A.-fractie 
opmerkten, in artikel 27 Auteurswet 1912. Het nieuwe artikel 27a is 
ontleend aan de Rijksoctrooiwet, die in artikel 43, derde lid, aan de 
octrooihouder de mogelijkheid geeft om in plaats van schadevergoeding 
afdracht van de door de inbreuk genoten winst te vorderen. Eveneens 
geeft artikel 43 Rijksoctrooiwet de rechter de bevoegdheid de vordering 
tot afdracht van de genoten winst af te wijzen indien hij van mening is dat 
voor een dergelijke veroordeling geen aanleiding bestaat. 
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Deze mogelijkheid is gebaseerd op de overweging dat er gevallen 
kunnen zijn waarin de winst in zodanige mate wordt bepaald door 
factoren die aan de inbreukmaker kunnen worden toegerekend, dat het 
onredelijk zou zijn de winst aan de auteursrechthebbende ten goede te 
laten komen. Het zou te ver gaan indien de rechthebbende zou profiteren 
van de winst die door de inbreukmaker is gerealiseerd ten gevolge van 
factoren die uitsluitend de bijzondere verdienste zijn van de inbreukmaker. 
Het toewijzen van de vordering tot afdracht van de genoten winst zou in 
een dergelijk geval niet billijk zijn. 

De omstandigheid dat in een dergelijk geval de rechter de bevoegdheid 
heeft de vordering af te wijzen en een schadevergoeding toe te kennen, 
vormt naar mijn mening nog geen beletsel voor een effectieve bestrijding 
van piraterij. De vordering tot schadevergoeding, in het kader waarvan de 
rechthebbende het bewijs van de door hem geleverde schade zal moeten 
leveren, kan gecombineerd met bijvoorbeeld een verbodsactie en het 
opleggen van een dwangsom in geval van herhaling van de inbreuk, een 
doeltreffend middel zijn. 

Dat deze vordering aan de rechthebbende zwaardere eisen stelt met 
betrekking tot het leveren van bewijs van de door hem geleden schade 
kan niet worden ontkend. Dit is echter eigen aan deze vordering en staat 
los van de vraag of er aanleiding is de vordering tot afdracht van de 
genoten winst af te wijzen. Hiervoor zijn andere omstandigheden, zoals 
hierboven is uiteengezet, bepalend. 

Een cumulatie van de vorderingen tot schadevergoeding en afdracht 
van de winst, zoals voorgesteld door de C.D.A. fractie, gaat naar mijn 
mening te ver. Hierbij zij aangetekend dat de mogelijkheid om de vorde-
ringen alternatief in te stellen als zodanig al een uitzondering vormt op 
het huidige recht. 

De leden van de C.D.A.-fractie aarzelen ten aanzien van de wettelijke 
mogelijkheid op verzoek van representatieve organisaties van bedrijfs- of 
beroepsgenoten een strafrechtelijk gesanctioneerde administratieverplich-
ting op te leggen, te meer waar van de distributeurs zelf verwacht wordt 
hun handelskanalen te beschermen langs civielrechtelijke weg. Verder 
vroegen zij waarom, indien dan zou kunnen worden besloten tot een 
administratieverplichting, de overheid ook de opzet van de administratie 
dient voor te schrijven. 

Uitsluitend uit een oogpunt van deregulering bezien zou het aantrekkelijk 
kunnen zijn af te zien van de bevoegdheid een administratieverplichting 
op te leggen. Deze verplichting heeft echter slechts tot doel kwaadwillenden 
te kunnen aarvakken. Van dezen kan niet worden verwacht dat zij 
vrijwillig een administratie zullen voeren. Daarom acht ik het nodig dat, 
indien een branche kwaadwillenden in zijn gelederen wenst aan te 
pakken, een strafrechtelijk gesanctioneerde administratieverplichting in 
het leven kan worden geroepen. Alsdan dient ook vast te staan hoe deze 
verplichting er precies uitziet, anders is het niet mogelijk bij nalaten tot 
een strafrechtelijke veroordeling te komen. 

De leden van deze fractie vroegen verder of ook het verveelvoudigen of 
verspreiden van illegale werken met het oog op uit- of doorvoer in de 
voorgestelde bepalingen strafbaar wordt gesteld. 

Het antwoord luidt bevestigend. Verveelvoudigen of verspreiden vormt 
een inbreuk op het auteursrecht, ongeacht het doel waarvoor dit geschiedt 
(behoudens de wettelijke licenties). Deze inbreuk is strafbaar gesteld in 
het bestaande artikel 3 1 . Niet strafbaar is daarentegen het eenvoudigweg 
voorhanden hebben van illegale werken voor uit- of doorvoer. In geval 
van invoer wordt voorgesteld deze gedraging strafbaar te stellen in de 
artikelen 31a en 32, beide onder onderdeel c. Bij uit- of doorvoer dreigt 
immers niet de interne rechtsorde in Nederland te worden geschonden. 
Het ligt niet op de weg van de Nederlandse wetgever om - anders dan 
krachtens verdrag, waarbij dan afstemming op de wetgeving in het 
buitenland zou dienen plaats te vinden - de dreigende schending van de 
buitenlandse rechtsorde strafbaar te stellen. 
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Deze leden vroegen vervolgens of de wettekst niet zou moeten spreken 
van een «exemplaar van het werk ...», zoals is voorgesteld door de 
Vereniging voor auteursrecht, in plaats van een «voorwerp waarin het 
werk is vervat ...». Ik wijs er op dat de voorgestelde tekst naar mijn 
oordeel duidelijker en ruimer is omdat een exemplaar van het werk steeds 
ook een voorwerp is waarin het werk is vervat, terwijl niet alle voorwerpen 
waarin het werk is vervat ook duidelijk een exemplaar van het werk zijn. 
Indien bijvoorbeeld op één videoband meer dan één film is vastgelegd 
lijkt mij niet zonder meer duidelijk dat het gaat om een exemplaar van de 
film, terwijl het in ieder geval wel een voorwerp is waarin die film is 
vervat. Overigens betrof het voorstel van de Vereniging voor Auteursrecht 
een reactie op het rapport van de werkgroep dat sprak over «werk». De 
Vereniging wees er op dat deze laatste term wordt gebruikt voor de 
immateriële schepping van de auteur. Deze opmerking heb ik ter harte 
genomen. Het wetsvoorstel verwijst daarom naar de materiële grondslag 
waarin het werk is vastgelegd. Om bovengenoemde redenen heb ik deze 
materiële grondslag echter niet als «exemplaar» aangeduid, maar als 
«voorwerp waarin het werk is vervat». 

Vervolgens vroegen deze leden of de geldboete van f 100000 wel 
voldoende afschrikt en of niet uit een oogpunt van preventie een geldboete 
van de zesde categorie op overtreding van het voorgestelde artikel 31b 
zou moeten worden gesteld. Deze suggestie stuit bij mij echter op 
wetssystematische bezwaren, nog afgezien van andere overwegingen. Bij 
de invoering van geldboetecategorieën is de vijfde categorie (f 100000) 
steeds als hoogste categorie gezien. De zesde is er slechts voor recht-
spersonen. Daarom worden ook moord (artikel 289 van het Wetboek van 
Strafrecht) en de zwaarste categorie van economische delicten (artikel 6, 
eerste lid, onder 1°, van de Wet op de economische delicten) bedreigd 
met de vijfde geldboetecategorie. Voor het overige dient bij natuurlijke 
personen de afschrikwekkende werking uit te gaan van de bedreigde 
vrijheidsstraf. Ik wijs bovendien op de mogelijkheid dat de strafrechter 
veroordeelt tot betaling aan de staat van een geldbedrag ter ontneming 
van het geschatte voordeel met gebruikmaking van artikel 36e van het 
Wetboek van Strafrecht. Deze strafrechtelijke maatregel, die als sanctie 
kan worden opgelegd, kent geen wettelijke begrenzing en kan blijkens 
artikel 36b, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht te zamen met 
straffen, bijvoorbeeld geldboete worden opgelegd. Tegelijkertijd kan als 
bijkomende straf de verbeurdverklaring worden uitgesproken van voor-
werpen die door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn 
verkregen. 

Gevoegd bij de mogelijkheden tot civielrechtelijk optreden lijkt mij dit 
arsenaal voorshands toereikend. Nu echter in enkele andere gevallen ook 
is aangedrongen op verhoging van de bedreigde geldboete, ben ik bereid 
na te gaan in hoeverre invoering van een geldboetecategorie tot f 500000 
voor natuurlijke personen wenselijk is onder handhaving dat bij de huidige 
vijfde geldboetecategorie voor rechtspersonen een categorie van 
f 1000 000 geldt. 

De leden van de CD.A-fract ie vroegen tot slot nog nader te verduide-
lijken of de overgangsbepaling in artikel II ten aanzien van computerpro-
gramma's alle bestaande afspraken inclusief die ter zake van onderhouds-
en licensiebepalingen ongemoeid laat. 

Artikel II heeft betrekking op verveelvoudigingen van computerprogram-
ma's voor eigen oefening, studie of gebruik die voor de datum van 
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel overeenkomstig 
artikel 16b Auteurswet waren toegestaan. Thans wordt voorgesteld deze 
uitzondering op het auteursrecht uit te sluiten voor computerprogramma's. 
De strekking van artikel II is te voorkomen dat deze rechtmatige verveel-
voudigingen na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel alsnog als een 
inbreuk op het auteursrecht zouden worden aangemerkt. 
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Voorzover in contracten die voor de datum van inwerkingtreding zijn tot 
stand gekomen, afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het verveel-
voudigen van computerprogramma's, is artikel II van toepassing op 
verveelvoudigingen die in het kader van die afspraken zijn gemaakt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. toonden zich tevreden met het 
feit, dat met dit wetsvoorstel een steviger wettelijke basis werd geboden 
om auteursrechthebbenden te beschermen tegen de ergerlijke inbreuk op 
hun rechten, al geruime tijd aangeduid met het woord «piraterij». Een 
woord van waardering was naar hun oordeel zeker op zijn plaats voor het 
voorbereidend werk van de interdepartementale werkgroep piraterij. Met 
het voorliggende wetsvoorstel wordt een deel van de aanbevelingen van 
de werkgroep gevolgd, een enkele aanbeveling is al per amendement op 
wetsvoorstel 16 740 geregeld, terwijl de regeling van de nabuurrechten 
in een afzonderlijk wetsvoorstel zal worden opgenomen, aldus deze 
leden. De leden van de P.v.d.A. fractie namen de vrijheid er van uit te 
gaan dat dit voorstel de Kamer nog dit kalenderjaar zou kunnen bereiken. 

Er zij op gewezen dat een wetsvoorstel houdende een nationale 
regeling van de zogenaamde naburige rechten binnenkort aan de minis-
terraad zal worden voorgelegd. Er wordt naar gestreefd om voor het 
einde van dit kalenderjaar het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van 
State voor te leggen. 

Een wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op 26 oktober 1961 
te Rome tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming 
van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroep-
organisaties (Kamerstukken II, 1986-1987, 20012 (R 1330), nrs. 1-4) 
is op 22 juni 1987 aan de Tweede Kamer aangeboden. Voorts is op 2 juli 
1987 het wetsvoorstel houdende goedkeuring van de op 29 oktober 
1971 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst ter bescherming van 
producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun 
fonogrammen (Kamerstukken II, vergaderjaar 1986-1987, 20029 
(R 1331), nrs. 1-2) aan de Tweede Kamer aangeboden. 

De bovenvermelde tevredenheid belemmerde de leden van de fractie 
van de P.v.d.A. niet in het voorleggen van de volgende opmerkingen en 
vragen. Niet te ontkennen valt, zo merkten de leden van de P.v.d.A. fractie 
op, dat de oprechte wens tot deregulering in de ontwikkeling van weten-
schap en techniek gecombineerd met de ontwikkeling van het vernuft van 
diegenen die andermans vruchten willen plukken, een grens vindt. 
Evenmin te ontkennen valt, dat de nieuwe regulering tot verhoging van de 
werkdruk bij de rechterlijke macht zal leiden. Dat ontkent het kabinet 
weliswaar niet, maar in plaats van het gevolg onder ogen te zien dat dit 
wellicht, zeker waar dit wetsvoorstel komt boven op andere recente 
wetsvoorstellen, zou moeten leiden tot versterking van de personele 
bezetting van de rechterlijke macht, wordt gesteld dat de werklast op wat 
langere termijn wel weer zal afnemen door de preventieve werking van 
het handhavingsbeleid. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vonden dit een zeer speculatieve 
benadering en stelden de vraag, of deze opvatting was voorgelegd aan de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, en wat de reactie van die zijde 
in dat geval is geweest. 

Het onderhavige wetsvoorstel is niet voor advies voorgelegd aan de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Wel is het interimrapport van 
de interdepartementale werkgroep piraterij voor commentaar aangeboden 
aan de Vergadering van Procureurs-Generaal en de Recherche Advies-
commissie. Mocht in de praktijk blijken dat het wetsvoorstel, anders dan 
verwacht, tot structurele gevolgen leidt voor de werklast van de rechterlijke 
macht, dan zal worden bezien op welke wijze een oplossing kan worden 
bereikt. 

Vooralsnog ga ik ervan uit dat van het wetsvoorstel een zodanige 
preventieve werking uitgaat - gelet ook op de civielrechtelijke en straf-
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rechtelijke sanctiemogelijkheden - dat in de loop der tijd na enkele 
procedures, waarvan een voorbeeldwerking kan uitgaan, het aantal zal 
afnemen. 

Zorgelijk noemden de leden van de P.v.d.A-fractie ook dat de politie, 
belast met de opsporing van de hier behandelde strafbare feiten, dusdanig 
is overbelast en dusdanig onder budgettaire druk staat, dat de verwachte 
«effectievere bestrijding van piraterij» ondanks nieuwe regelgeving toch 
zou kunnen uitblijven, tenzij het kabinet het genoemde effect verwacht 
van de civiele acties van benadeelden, hetgeen alsdan enig recht zou 
doen aan het privateriseringsideaal. 

Met nadruk zij gesteld dat het kabinet het door de interdepartementale 
werkgroep piraterij ingenomen standpunt dat de eerste verantwoordelijk-
heid voor de bestrijding van piraterij ligt bij de meest direct betrokkene, 
zoals de auteursrechthebbende, de producenten en de branche, volledig 
onderschrijft. Overeenkomstig de aanbevelingen van de werkgroep zijn de 
in het onderhavige wetsvoorstel gedane voorstellen in de eerste plaats 
gericht op het scheppen van de voorwaarden waaronder de betrokkenen 
zelf in aanvulling op de door deze te treffen technische en organisatorische 
maatregelen ter voorkoming van piraterij, zo efficiënt en effectief mogelijk 
in rechte kunnen optreden tegen piraterij. Conform dit uitgangspunt dient 
piraterij pas in laatste instantie met behulp van het strafrecht te worden 
bestreden. De omstandigheid, dat het strafrecht in het kader van de 
bestrijding van de auteursrechtelijke piraterij als een ultimum remedium 
wordt beschouwd, staat niet in de weg aan een verbetering van de thans 
in de Auteurswet 1912 bestaande mogelijkheden tot strafrechtelijk 
optreden. De door de interdepartementale werkgroep gesignaleerde 
knelpunten van legislatieve aard op het terrein van de in de Auteurswet 
1912 opgenomen strafbepalingen worden weggenomen door de voorlig-
gende voorstellen die enerzijds bestaan uit verbetering van de huidige 
formulering van de strafbepalingen en verhoging van de strafmaat en 
anderzijds uit de introductie van nieuwe, op de huidige praktijk toegesneden 
strafbepalingen. 

De verbetering van het in de Auteurswet 1912 voorziene civielrechtelijke 
én strafrechtelijke instrumentarium zal naar mijn mening zeer zeker van 
grote invloed zijn op de voorkoming en bestrijding van auteursrechtelijke 
piraterij. 

De omstandigheid dat - zoals ook de interdepartementale werkgroep 
terecht heeft gesteld - de verwerkingscapaciteit van de opsporingsdiensten 
en de werklast van de vervolgende en berechtende instanties een 
gegeven is en niet noemenswaardig zal worden vergroot, betekent nog 
niet dat de knelpunten die zich voordoen bij de opsporing en vervolging 
van overtredingen van de Auteurswet 1912, niet zouden kunnen worden 
opgelost. Het kabinet heeft de door de interdepartmentale werkgroep ter 
zake gedane voorstellen tot wijziging van het opsporings- en vervolgings-
beleid in grote lijnen overgenomen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
voorstellen tot verbetering van de communicatie tussen het openbaar 
ministerie en de opsporingsdiensten. De uitvoering van deze beleidsvoor-
stellen is ter hand genomen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden, alvorens hun uiteindelijke 
oordeel te vormen, graag een reactie van het kabinet op bezwaren geuit 
in kringen van belanghebbenden. Welke waarde hecht het kabinet aan de 
wens van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond om een nieuw zesde 
lid van artikel 16 te formuleren, luidende «De voorgaande bepalingen van 
dit artikel zijn niet van toepassing ten aanzien van een werk als bedoeld in 
artikel 10, eerste lid, onder 12e»? Wat is het commentaar op de bewering 
van de KNUB, dat onder meer het probleem van de zogenaamde «back-
up»-kopie door de praktijk allang contractueel is opgelost? Acht het 
kabinet de regulering als voorgesteld onder IC, een nieuw artikel 17e, nog 
gewenst als zou blijken dat de praktijk privaatrechtelijke oplossingen heeft 
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ontwikkeld, tot tevredenheid van alle denkbare partijen? Mag worden 
aangenomen dat het begrip «computerprogramma» zo ruim mag worden 
uitgelegd, dat programmatuur in broncodevorm in een hogere taal als 
Fortran, Algol of Pascal, daaronder wordt begrepen en dat deze program-
matuur derhalve geen geschrift is in de zin van het huidige artikel 16b en 
van de regeling op het reprorecht van 1974? Voorgaande vraag is 
ontleend aan een brief van Dr. Ir. H.J. Woltring te Eindhoven d.d. 5 juni 
1987, zo merkten deze leden op. Heeft het kabinet overigens kennis 
genomen van een artikel van deze auteur in Computerrecht 1986/1, blz. 
27 e.v., waarin hij onder meer de vrijheid van wetenschapsbeoefening in 
het geding brengt, en zo ja, tot welk commentaar leidt dit, zo vroegen de 
leden van de P.v.d.A. fractie. Rechtvaardigt in het spanningsveld tussen 
academie en commercie de vrijheid van wetenschapsbeoefening toch 
niet de ondersteuning van een wettelijke licentie? Mag overigens worden 
aangenomen dat op blz. 4 van de memorie van toelichting in de veertiende 
regel voor «oplossing» «opsomming» moet worden gelezen, zo vroegen 
deze leden. 

Het door de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond voorgestelde 
nieuwe zesde lid van artikel 16 Auteurswet, dat ertoe strekt de in dit 
artikel voorziene exceptie buiten toepassing te laten ten aanzien van 
computerprogrammatuur, acht ik niet noodzakelijk. Ingevolge dit artikel 
hebben derden met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden de 
bevoegdheid om zonder toestemming van de auteursrechthebbende 
gedeelten van werken over te nemen in publikaties, geluids- of beeldop-
namen en programma's die gemaakt worden om te dienen als toelichting 
bij het onderwijs. Artikel 16 is van toepassing op alle soorten werken, 
ongeacht hun aard. 

De in artikel 16 voorziene beperking van het auteursrecht ten behoeve 
van het onderwijs dient mijns inziens ook van toepassing te zijn op 
computerprogrammatuur. De voorwaarden waaronder dit gebruik is 
toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende (onder meer de 
verplichting tot betaling van een billijke vergoeding), zijn zodanig van 
aard, dat deze vrijstelling naar mijn mening geen afbreuk doet aan de 
wettige belangen van de rechthebbende noch in strijd is met een normale 
exploitatie van de programmatuur. 

Deze vrijstelling kan voor wat betreft zijn rechtsgrond niet vergeleken 
worden met de veel ruimer geformuleerde uitzondering ter zake van het 
verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik, welke uitzondering 
in zijn huidige vorm een vergaande uitholling betekent van het exploitatie-
recht van de auteur van een computerprogramma. De eerste uitzondering 
beoogt ten behoeve van het onderwijs bepaalde vormen van gebruik 
onder voorwaarden vrij te stellen van het toestemmingsvereiste. Het is in 
het belang van behoorlijk onderwijs om binnen bepaalde grenzen vrijelijk 
gebruik te kunnen maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Dit 
geldt ook voor computerprogrammatuur. De uitzondering ter zake van het 
zogenaamde privékopiëren is ingegeven door de gedachte dat een 
privé-persoon zonder toestemming van de rechthebbende een kopie 
moet kunnen vervaardigen voor eigen gebruik. De privé-sfeer van 
particulieren zou te zeer worden verstoord in geval van handhaving van 
het toestemmingsvereiste, daargelaten de omstandigheid dat het 
toestemmingsvereiste in deze situaties moeilijk te effectueren is. 

Hierbij moet echter onmiddellijk worden aangetekend dat deze vrijstelling 
dateert uit een tijd dat de mogelijkheden tot mechanische verveelvoudiging 
nog erg beperkt waren. Sindsdien heeft deze techniek echter niet 
stilgestaan, reden waarom het kabinet heeft voorgesteld een vergoedings-
verplichting te introduceren voor het verveelvoudigen van beeld-en 
geluidsopnamen voor eigen oefening, studie of gebruik. 

Ik kan de stelling van de KNUB dat het maken van een zogenaamde 
back-up-kopie beter contractueel kan worden geregeld niet onderschrijven. 
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Er doen zich immers in de praktijk situaties voor waarin het niet mogelijk 
is contractuele afspraken ter zake te maken. Hiervan is bijvoorbeeld 
sprake bij consumentenprogrammatuur, die kant en klaar over de 
toonbank wordt geleverd. Op of in de verpakking van deze programmatuur 
staan vaak de voorwaarden vermeld waaronder de rechthebbende de 
programmatuur beschikbaar stelt. Ook wordt in de praktijk wel de 
oplossing gehanteerd dat de koper door het openmaken van de verpakking 
geacht wordt de door de rechthebbende ten aanzien van het gebruik te 
stellen voorwaarden te accepteren. Het is evenwel bepaald niet zeker dat 
in dergelijke gevallen een overeenkomst is tot stand gekomen tussen 
koper en rechthebbende. Uit een oogpunt van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid is het dan ook van belang dat wettelijke regels worden 
gesteld ten aanzien van de bevoegdheid om zogenaamde back-up-kopieën 
te maken. 

Computerprogrammatuur die in een hogere programmeertaal is 
geschreven, valt in beginsel onder het bepaalde in artikel 10, eerste lid, 
onder 12° en is derhalve een werk in de zin van de Auteurswet. Voorwaarde 
is wel dat de programmatuur een persoonlijk karakter draagt. 

Met betrekking tot de vraag of programmatuur ook als een geschrift in 
de zin van artikel 10, eerste lid, onder 1 °, zij het volgende opgemerkt. In 
het arrest van 17 april 1953, Nederlandse Jurisprudentie 1954, 211 , 
heeft de Hoge Raad overwogen dat «wat er zij van de onderscheiding 
tussen geschriften met letterkundige of wetenschappelijke waarde en die 
waarop de steller zijn eigen stempel heeft gedrukt, de M.v.T. van het 
ontwerp 1912, er van uitgaande dat naar de heersende opvatting 
krachtens de wet van 1881 bescherming toekwam aan geschriften «als 
predikbeurtlijsten, feestwijzers, schouwburgprogramma's e.d., aan welke 
met den beste wil geen letterkundige, wetenschappelijke of kunstwaarde 
is toe te schrijven». - geschriften aan welke in den regel enige scheppende 
arbeid van den steller vreemd zal zijn - blijk heeft gegeven deze ruime 
bescherming bij de nieuwe wet niet te hebben willen beperken; dat bij de 
behandeling van art. 15 (oud) der Auteurswet 1912 de Regering, onder 
verwijzing naar de in het eerste lid van art. 10 genoemde geschriften, van 
een overeenkomstige opvatting deed blijken; dat toch bij de M.v.A. in 
zake het ontwerp 1912 gedane aanvulling van den tekst van het ontwerp 
met de woorden «berichten of andere stukken» werd beoogd om, 
uitgaande boven het verdrag van Berlijn evenals boven dat van Bern, niet 
terug te treden bij hetgeen reeds krachtens de wet van 1881 gold, en de 
berichten of andere stukken in nieuwsbladen en tijdschriften, zonder aan 
het gehalte dier geschriften enige naderen eis te stellen, onder de 
wettelijke bescherming, zij het beperkt bij overneming door een andere 
nieuwsblad of tijdschrift te brengen;». 

Geschriften zonder persoonlijk karakter worden derhalve door de 
Auteurswet 1912 beschermd, zij het dat de omvang van de bescherming 
van deze geschriften is beperkt in latere arresten van de Hoge Raad (H.R. 
27 januari 1961, N.J. 1962, 355; H.R. 25 juni 1965, N.J. 1966, 116). Zo 
is volgens deze jurisprudentie voor de bescherming van geschriften zonder 
persoonlijk karakter vereist dat deze zijn openbaar gemaakt, of bestemd 
zijn om te worden openbaar gemaakt. Het auteursrecht op een geschrift 
zonder persoonlijk karakter berust uitsluitend op de opschriftstelling 
daarvan. Bij deze geschriften is er slechts sprake van inbreuk op het 
auteursrecht in geval van ontlening aan het geschrift zelf. Ook bij vertaling 
van een geschrift of bij bewerkingen van minder ingrijpende aard kan 
volgens deze jurisprudentie sprake zijn van een auteursrechtelijk verboden 
overneming van de inhoud van het geschrift. 

De in artikel 10 gegeven opsomming van een aantal categorieën 
werken, waarin thans ook computerprogramma's zijn opgenomen, is, 
zoals in de laatste zin van het eerste lid wordt aangegeven, niet limitatief 
van aard. Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven, zijn compu-
terprogramma's niettemin uitdrukkelijk vermeld in artikel 10 teneinde 
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duidelijk te maken dat programmatuur voor auteursrechtelijke bescherming 
in aanmerking kan komen, mits er sprake is van een oorspronkelijk werk. 
Met de afzonderlijke vermelding van computerprogramma's wordt 
beoogd een nieuwe categorie werken te creëren waarvoor een bijzonder 
beschermingsregime wordt geïntroduceerd. De in artikel 10 gehanteerde 
systematiek sluit evenwel niet uit dat een werk onder meer dan één 
categorie van werken kan worden gebracht. 

Het zou naar mijn mening niet te verenigen zijn met de opzet van het 
ten aanzien van computerprogramma's voorgestelde beschermingskader 
indien daarnaast deze programma's ook nog tot de categorie geschriften 
gerekend zouden kunnen worden, voor welke werken - zoals hierboven is 
uiteengezet - het originaliteitsvereiste niet geldt. Ten aanzien van 
geschriften zijn bovendien bijzondere bepalingen opgenomen in het kader 
van de beperkingen van het auteursrecht. Zo is het verveelvoudigen voor 
eigen oefening, studie of gebruik van een klein gedeelte van een geschrift 
toegestaan. Ten aanzien van de categorie «computerprogramma's» wordt 
in het onderhavige wetsvoorstel deze beperking op het auteursrecht 
geheel uitgesloten. 

Het vorenstaande zou betekenen dat ten aanzien van computerprogram-
ma's verschillende beschermingsregimes van toepassing zouden kunnen 
zijn, die op belangrijke onderdelen van elkaar afwijken. Teneinde mogelijke 
onduidelijkheid te voorkomen over de vraag of computerprogramma's 
ook onder de categorie geschriften kunnen worden gebracht - welke 
vraag in beginsel positief zou kunnen worden beantwoord op grond van 
de overweging dat de opzet van artikel 10 niet uitsluit dat een werk 
tegelijkertijd onder verscheidene categorieën valt - acht ik het aangewezen 
om computerprogrammatuur uitdrukkelijk uit te zonderen van de in artikel 
10, eerste lid, genoemde categorie geschriften. In een nota van wijziging 
heb ik daartoe een voorstel geformuleerd. 

Van het door de leden van de P.v.d.A.-fractie genoemde artikel van de 
hand van de heer H.J. Woltring heb ik kennis genomen. 

Ik onderschrijf niet het pleidooi van deze schrijver om het kopiëren voor 
eigen oefening, studie of gebruik van computerprogramma's ten behoeve 
van de wetenschapsbeoefening vrij te stellen. Vrijheid van wetenschaps-
beoefening betekent nog niet dat inbreuk op het auteursrecht (bijvoorbeeld 
door het maken van kopieën zonder toestemming van de rechthebbende) 
is toegestaan. Ook de wetenschapsbeoefenaar zal het auteursrecht 
moeten respecteren. Het auteursrecht behoeft naar mijn mening niet in 
de weg te staan aan de beoefening van de wetenschap. De wetenschaps-
beoefenaar heeft de vrijheid kennis te nemen van de programmatuur en 
deze te bestuderen. Daarnaast zijn hem in het kader van de in artikel 15a 
en 16 Auteurswet 1912 voorziene vrijstellingen bepaalde handelingen 
toegestaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben er terecht op gewezen dat het 
woord «oplossing» op blz. 4, veertiende regel van de memorie van 
toelichting moet worden vervangen door «opsomming». Bij nota van 
verbetering zal deze fout worden hersteld. 

Ten aanzien van het nieuw voorgestelde artikelonderdeel van artikel 25 
(ID) vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A., waarom het kabinet 
voorbijgaat niet alleen aan de bezwaren van de KNUB, die als belangheb-
bende aan de gebruikerskant geldt, maar ook aan de bezwaren van 
auteursrechtdeskundigen als bijeen in de ledenvergadering van de 
Vereniging van Auteursrecht op 24 januari 1986. 

Op de door de Vereniging voor auteursrecht geuite bezwaren tegen de 
voorgestelde wijziging van artikel 25 Auteurswet ben ik reeds ingegaan in 
antwoord op vragen van de C.D.A. fractie, waarnaar ik moge verwijzen. 
De bezwaren van de KNUB komen er op neer dat er naar het oordeel van 
deze organisatie geen aanleiding is voor een wijziging van de Auteurswet 
1912 op dit punt, aangezien de geest van deze wet reeds een algemeen 
recht op naamsvermelding impliceert. Een expliciete regeling van het 
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recht op naamsvermelding dient - zo daartoe besloten wordt - volgens 
de KNUB aan te sluiten bij het gebruik en ruimte te bieden voor een 
redelijkheidstoetsing en belangenafweging. Verzet tegen de openbaarma-
king van het werk zonder naamsvermelding is naar het oordeel van de 
KNUB alleen redelijk indien de naam bekend was ten tijde van de open-
baarmaking. 

Het feit dat er impliciet een algemeen recht op naamsvermelding 
bestaat - zoals de KNUB stelt - staat naar mijn mening niet in de weg aan 
het uitdrukkelijk vastleggen van een dergelijk recht in de Auteurswet 
1912. De voorgestelde aanvulling van artikel 25 Auteurswet 1912 komt 
de rechtszekerheid ten goede. De huidige formulering van onderdeel a 
wordt, zoals ik hierboven in antwoord op vragen van de C.D.A.-fractie heb 
uiteengezet, zodanig gewijzigd dat anders dan in de huidige bewoordingen 
van dit artikelonderdeel uitdrukkelijk in een redelijkheidstoetsing wordt 
voorzien. 

Het voorstel van de KNUB dat de maker zich redelijkerwijs niet tegen 
openbaarmaking van zijn werk zonder vermelding van zijn naam zou 
kunnen verzetten, indien zijn naam op dat moment onbekend was, gaat 
naar mijn mening te ver. Dit zou betekenen dat ook de openbaarmaking 
van het werk zonder toestemming van de maker - ervan uitgaande dat hij 
het auteursrecht over zijn werk (nog) heeft - zou kunnen geschieden. 

Het door de KNUB geformuleerde morele recht op naamsvermelding 
holt de positie van de maker te zeer uit en is naar mijn mening niet in 
overeenstemming met het in artikel Bbis van de Berner Conventie voor de 
bescherming van werken van letterkunde en kunst neergelegde recht van 
de maker om het auteurschap van zijn werk op te eisen. 

Moet overigens worden aangenomen dat het de bedoeling van het 
kabinet is dat het in dit artikelonderdeel voorgestelde morele recht voor 
wettelijke erfgenamen teloor gaat als een testament of codicil ontbreekt, 
zo vroegen de leden van de P.v.d.A-fractie. 

Volgens het nieuwe tweede lid van artikel 25 komen de in het eerste lid 
genoemde morele rechten, na het overlijden van de maker tot aan het 
vervallen van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste 
wilsbeschikking of bij codicil aangewezene. Deze bepaling heeft ook 
betrekking op het in het nieuwe onderdeel a geformuleerde recht op 
naamsvermelding, hetgeen betekent dat dit persoonlijkheidsrecht vervalt 
indien er geen aanwijzing van een rechtsopvolger plaatsvindt. 

Waarom neemt het kabinet aan, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-
fractie, dat de rechtspraktijk (die toch geacht mag worden overzichtelijk 
en deskundig te zijn) zich nog niet door de rapporten van de interdeparte-
mentale werkgroep piraterij voldoende heeft kunnen oriënteren op de 
«complexe materie». Door welke signalen zal het kabinet zich laten leiden 
bij zijn oordeel dat de tijd rijp is om de nieuwe regels kracht van wet te 
geven? Acht het kabinet het bij nader inzien niet beter het voorstel kracht 
van wet te geven een maand na aanvaarding door de Eerste Kamer? 

Uit de omstandigheid dat de datum van inwerkingtreding van het 
onderhavige wetsvoorstel bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, behoeft 
nog niet te worden afgeleid dat naar mijn mening de rapporten van de 
interdepartementale werkgroep de rechtspraktijk onvoldoende gelegenheid 
hebben gegeven om zich de onderhavige materie eigen te maken. In het 
bijzonder het interimrapport inzake de auteursrechtelijke piraterij heeft 
vele bouwstenen geleverd voor het onderhavige wetsvoorstel. Dit neemt 
evenwel niet weg dat het wetsvoorstel ook geheel nieuwe aspecten 
regelt, zoals het verveelvoudigen van computerprogramma's. De rechts-
praktijk, waaronder de advocatuur, de rechterlijke macht en het openbaar 
ministerie, moeten de gelegenheid hebben om kennis te nemen van deze 
voorstellen. Dit kan reeds geschieden tijdens de parlementaire behandeling 
van het wetsvoorstel. Gelet hierop en op de lange voorgeschiedenis van 
het wetsvoorstel behoeft niet lang gewacht te worden met de inwerking-
treding daarvan. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat in het desbetreffende 
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inwerkingtredingsbesluit wordt bepaald dat het wetsvoorstel in werking 
treedt een maand na de datum van publikatie in het Staatsblad. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren verheugd over dit wetsvoorstel, 
waarmee beoogd wordt piraterij van auteursrechtelijk beschermde 
werken te bestrijden. Zij juichten het toe, dat door dit wetsvoorstel meer 
duidelijkheid wordt bereikt voor zowel de maker als voor de gebruiker van 
de software. De leden van de V.V.D.-fractie waren het eens met de 
voorgestelde uitbreiding van artikel 10, eerste lid, van de Auteurswet 
1912. 

Wat onder computerprogramma's moet worden verstaan, wordt niet 
nader in de wet omschreven, zo merkten deze leden op. Tegen de 
achtergrond van hetgeen in de memorie van toelichting wordt gesteld 
hadden zij daarvoor begrip, maar zij wezen er in dit verband op, dat 
hierdoor weer andere problemen zouden kunnen ontstaan. Zij dachten 
aan mogelijke onduidelijkheid of het in een bepaald geval gaat om een 
computerprogramma in de zin van artikel 10, eerste lid, sub 12, van de 
Auteurswet dan wel om «een ander werk» in de zin van de Auteurswet 
1912. 

Op de door de V.V.D.-fractie aan de orde gestelde vraag of computer-
programmatuur ook als een ander soort werk in de zin van artikel 10, 
eerste lid, van de Auteurswet 1912 en wel als geschrift kan worden 
aangemerkt, ben ik reeds ingegaan in antwoord op een overeenkomstige 
vraag van de P.v.d.A.-fractie, waarnaar ik kortheidshalve moge verwijzen. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden met instemming vast, dat door 
de voorgestelde aanvulling van artikel 16b de wettelijke licentie ter zake 
van verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik niet geldt 
voor computerprogrammatuur. Zij vroegen zich af of deze aanvulling 
zonder een dergelijke aanvulling met betrekking tot computerprogramma's 
in artikel 16 voldoende was voor een adequate bescherming van de 
rechtspositie van de rechthebbende. 

Zoals ik hierboven in antwoord op een vraag van de C.D.A. fractie heb 
uiteengezet, zie ik geen aanleiding om de in artikel 16 voorziene beper-
kingen op het auteursrecht buiten toepassing te laten ten aanzien van 
computerprogramma's. De in dit artikel opgesomde voorwaarden zijn 
naar mijn mening zodanig geformuleerd dat toepassing van deze uitzon-
dering geen afbreuk doet aan de wettige belangen van de rechthebbende 
op de programmatuur noch met de normale exploitatie daarvan in strijd 
is. 

Tot slot stelden de leden van de V.V.D.-fractie vast, dat de duur van het 
auteursrecht voor computerprogrammatuur nu wettelijk wordt gesteld op 
50 jaar. Een wettelijke afwijking van deze termijn voor deze programmatuur 
zou met het oog op de Berner Conventie naar hun oordeel ook niet 
mogelijk zijn geweest. Niettemin vroegen zij zich af of een beschermings-
duur van ten minste 50 jaar geen nadelige invloed zou kunnen hebben op 
de innovatie op dit gebied. 

Evenals voor elk ander auteursrechtelijk beschermd werk geldt voor 
computerprogramma's in beginsel een beschermingstermijn van 50 
jaren, te rekenen van de eerste januari van het jaar volgende op het 
sterfjaar van de maker. 

De Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde 
en kunst biedt niet de vrijheid om voor auteursrechtelijk beschermde 
programmatuur een andere termijn te stellen. Een dergelijke termijn 
behoeft naar mijn mening geen belemmering te vormen voor de innovatie 
op dit terrein. Immers de wetenschap dat een bepaald werk op adequate 
wijze kan worden beschermd kan een stimulans vormen voor verdere 
ontwikkelingen met betrekking tot dat werk. Voorts staat het aan de 
rechthebbende vrij om aan derden toestemming te verlenen voor het 
verrichten van bepaalde auteursrechtelijk relevante handelingen ten 
aanzien van een door hem gecreëerd werk. 
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De leden van de D66-fractie hadden met instemming kennis genomen 
van dit wetsvoorstel. 

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt te voorzien in lacunes, die reeds 
lang gesignaleerd zijn met betrekking tot met name straf- en beslagrech-
telijke bepalingen in de Auteurswet 1912 ten aanzien van het verschijnsel 
piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken. Wel koesterden deze 
leden de hoop dat niet alleen de verbetering van de strafrechtelijke 
wetsbepalingen wordt gerealiseerd. Ook het praktische vervolgingsbeleid 
van het openbaar ministerie in piraterijzaken zou verbeterd kunnen 
worden, aldus deze leden. 

Er zij op gewezen dat de interdepartementale werkgroep piraterij in 
haar interimrapport ook aanbevelingen heeft gedaan op het terrein van 
het opsporings- en vervolgingsbeleid (Hoofdstuk 6 van het rapport). Deze 
aanbevelingen zijn, zoals blijkt uit de brief van de Minister van Justitie van 
13 december 1985 (19200, vergaderjaar 1985-1986, hoofdstuk VI, nr. 
26, blz. 3 en 4), in grote lijnen door de regering overgenomen. Met de 
uitvoering van deze aanbevelingen is inmiddels een aanvang gemaakt. 

Het verraste de leden van de D66-fractie enigszins dat het voorstel zich 
ook nog uitstrekt tot een nadere regeling van de auteursrechtelijke 
bescherming van computerprogramma's. De leden van deze fractie 
merkten op dat onder meer wordt voorgesteld om in de niet-limitatieve 
opsomming van auteursrechtelijk beschermde werken in artikel 10, eerste 
lid, van de Auteurswet een nieuw onderdeel 12° toe te voegen: «12°. 
computerprogramma's». 

Deze leden wezen erop dat volgens de memorie van toelichting (blz. 4) 
deze auteursrechtelijke bescherming alleen toekomt aan computerpro-
gramma's die een eigen persoonlijk karakter bezitten. Nu geldt dit 
criterium van «persoonlijk karakter» in het algemeen voor door auteursrecht 
te beschermen werken. 

Er is echter een uitzondering. Volgens artikel 10, eerste lid, 1°, komt de 
bescherming ook toe aan «alle geschriften». Volgens de bedoeling van de 
wetgever in 1912, en ook volgens de latere rechtspraak van de Hoge 
Raad, betekent dit dat voor de categorie geschriften niet het overigens 
algemeen erkende vereiste geldt van «persoonlijk karakter». Ook niet-per-
soonlijke geschriften als telefoonboeken of omroepprogrammagegevens 
genieten een curieuze vorm van auteursrechtelijke bescherming. De leden 
van de D66-fractie wezen erop dat vrij algemeen wordt verdedigd dat ook 
computerprogramma's gebracht kunnen worden onder wettelijke categorie 
«geschriften» van artikel 10, eerste lid, 1°, van de Auteurswet. Dit 
betekent dan dat ook computerprogramma's zonder persoonlijk karakter 
beschermd zouden worden door het bekende pseudo-auteursrecht van 
dit artikelonderdeel. De opneming van een nieuwe afzonderlijke categorie 
«computer-programma's» in artikel 10, eerste lid, 12°, onttrekt deze 
werken nog niet aan de toepasselijkheid van artikel 10, eerste lid, 1°, over 
geschriften, aldus deze leden. Vele soorten werken vallen tegelijkertijd 
onder meerdere categorieën van artikel 10, eerste lid. Het gevolg hiervan 
is dat, in tegenstelling tot wat de memorie van toelichting daarover 
meedeelt, computerprogramma's in hun gedaante van geschriften wel 
degelijk pseudo-auteursrechtelijk beschermd zijn, dat wil zeggen ook 
wanneer zij geen persoonlijk karakter bezitten. Het kwam de leden van de 
D66-fractie voor, dat de exorbitantie van het unieke Nederlandse pseudo-
auteursrecht niet nog verder uitgestrekt moet worden dan de wetgever in 
1912 in de verste verte nog niet kon bevroeden. Er lijkt alle aanleiding toe 
te bestaan om tegelijk met de invoering van een nieuw artikel 10, eerste 
lid, 12°, computerprogramma's, deze categorie werken met zoveel 
woorden ook uit te zonderen van de geschriftenbescherming in artikel 10, 
eerste lid, 1°. 

Het ligt naar mijn mening in de rede om de ten aanzien van computer-
programmatuur noodzakelijk geachte regeling terzake van het verveelvou-
digen van deze werken in het onderhavige wetsvoorstel op te nemen. 
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Gebleken is immers dat met een vermelding van deze categorie werken in 
artikel 10 van de Auteurswet 1912 niet kan worden volstaan. 

In antwoord op een hierboven weergegeven vraag van de P.v.d.A. fractie, 
heb ik reeds te kennen gegeven dat het in strijd is met de opzet van de 
ten aanzien van computerprogrammatuur voorgestelde regeling, indien 
programma's die niet voldoen aan het originaliteitsvereiste, toch de in de 
jurisprudentie beperkte bescherming zouden genieten van geschriften 
zonder eigen karakter. 

Zou computerprogrammatuur ook nog bescherming kunnen genieten 
onder de categorie geschriften als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 
1 °, dan zou dit betekenen dat er verschillende beschermingsregimes van 
toepassing zouden zijn. Ten einde dit te voorkomen heb ik voorgesteld 
computerprogrammatuur uitdrukkelijk uit te sluiten van de categorie 
geschriften, zoals genoemd in artikel 10, eerste lid, 1°. 

De leden van de D66-fractie maakten een aantal opmerkingen over de 
wijzigingen die worden voorgesteld in artikel 25 Auteurswet, behelzende 
de zogenaamde persoonlijkheidsrechten van de auteur. Het gaat hier in 
het bijzonder om de invoering van een positief recht op naamsvermelding 
van de auteur. 

De memorie van toelichting op blz. 8 wekt volgens deze leden ten 
onrechte de indruk dat de huidige tekst van de wet reeds dit recht 
impliceert. Het huidige artikelonderdeel a geeft de auteur echter uitsluitend 
het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk onder een 
andere naam dan de zijne. Het geeft de auteur geen recht zich te verzetten 
tegen simpele weglating van zijn naam. Alleen voor filmwerken kent 
artikel 45e een dergelijk positief recht op naamsvermelding, aldus deze 
leden. 

Met de hierboven weergegeven opmerking op blz. 8 van de memorie 
van toelichting wordt beoogd aan te geven dat hoewel in artikel 25, 
eerste lid, onder a, het recht op naamsvermelding niet uitdrukkelijk wordt 
genoemd, de maker gelet op de aard en strekking van dit artikel de 
bevoegdheid heeft te beslissen over al of niet vermelden van zijn naam. 
Het recht op naamsvermelding wordt als het ware indirect erkend in 
artikel 25. Zoals hiervoor is opgemerkt is artikel 25 gebaseerd op de in de 
Berner Conventie voorziene regeling inzake de «droits moraux» (artikel 
6bis van de Parijse tekst van de Berner Conventie). In dit verband verwijs 
ik naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende 
goedkeuring van de in 1928 te Rome gesloten herziene Berner Conventie 
ter bescherming van letterkundige en kunstwerken (Tweede Kamer, 
zitting 1930-1931, 254, nr. 3). Op blz. 3 van deze toelichting wordt ten 
aanzien van het toen voorgestelde artikel 25, tweede lid, overwogen dat 
hierdoor het vaderschap van de auteur wordt erkend, daar hij immers kan 
eisen dat het publiek bij de kennismaking met het werk de juiste auteurs-
naam zal vinden. De strafrechtelijke sanctie vindt men in artikel 34, zo 
wordt in de memorie van toelichting opgemerkt. 

Naar de mening van de leden van de D66-fractie zou de hierboven 
weergegeven opmerking in de memorie van toelichting er toe kunnen 
leiden dat de grote gevolgen van de wijziging worden gebagatelliseerd. 
Deze gevolgen kan men zich voorstellen wanneer men bedenkt dat de 
Auteurswet niet slechts bescherming biedt aan letterkundige of kunst-
werken. Daar zal een recht op naamsvermelding niet veel opzien baren. 

De Auteurswet beschermt echter - aldus deze leden - onder andere 
alle geschreven werken, ook bij voorbeeld advertenties; zij beschermt 
produkten van industriële vormgeving als theelepeltjes of vulpennen. 

Volgens de voorgestelde wettekst moet ook de naam van het reclame-
bureau dat de advertentie heeft ontworpen of de naam van de ontwerper 
van de theelepels of vulpennen genoemd worden op ieder exemplaar 
ervan. Dit is geheel tegen de gewoontes in deze branches. Het voorgestelde 
artikel 25, eerste lid, sub a, leidt, zo stellen de leden van de D66-fractie, 
tot exorbitanties die de ontwerpers van de tekst zich niet gerealiseerd 
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hebben. Voorkeur verdient dan ook volgens deze leden een andere tekst 
voor artikel 25, eerste lid, sub a, als voorgesteld door de Vereniging voor 
Auteursrecht (Informatierecht AMI 1986/2, 45): de auteur heeft «a. het 
recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk zonder 
vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker (men denke 
aan pseudoniemen), tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid». 
De laatste bijzin geeft de rechter de mogelijkheid om in te stemmen met 
het niet noemen van de auteursnaam, daar waar dit noemen hoogst 
ongebruikelijk zou zijn. 

Terecht wijzen de leden van de D66-fractie erop dat het nieuwe artikel 
25, eerste lid, onder a, in beginsel van toepassing is op alle werken die 
vallen onder de werkingssfeer van de Auteurswet 1912. Een beperking 
tot bepaalde soorten werken zou naar mijn mening in strijd zijn met de 
Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en 
kunst. 

Zoals ik hierboven heb uiteengezet, heb ik de formulering van onderdeel 
a in die zin gewijzigd dat, anders dan in de huidige formulering, uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat het verzet van de maker tegen het niet-vermelden van 
zijn naam niet gehonoreerd behoeft te worden indien dit verzet in strijd 
met de redelijkheid zou zijn. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien in 
een bepaalde branche het vermelden van de naam ongebruikelijk is of het 
vermelden afbreuk zou doen aan het uiterlijk van het gecreëerde werk. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel, dat zij hadden begroet. 

Zij toonden grote waardering voor het bondige en heldere interimrapport 
«Piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken» van de interdeparte-
mentale werkgroep piraterij. Zij onderschreven de in het rapport (blz. 20) 
geponeerde stelling van de werkgroep dat de eerste verantwoordelijkheid 
voor de bestrijding van piraterij ligt bij de meest direct betrokkenen, zoals 
de auteursrechthebbenden, de producenten en de branche. Mèt de 
werkgroep waren zij van oordeel dat het besmettelijke kwaad van de 
piraterij niet alleen en afdoende door de door betrokkenen te treffen 
technische en organisatorische maatregelen valt te bestrijden, doch dat 
ook de wetgever maatregelen heeft te nemen daar waar de maatregelen 
van betrokkenen tekort schieten en zeker daar waar van achterraken van 
de wetgever gesproken kan/moet worden. 

Het was de leden van de S.G.P.-fractie opgevallen dat verreweg de 
meeste aanbevelingen van de werkgroep, gedaan in het rapport dan wel 
in de aanvullende brief van 29 augustus 1985, in het wetsvoorstel 
worden overgenomen of in nog te verwachten wetsvoorstellen een plaats 
zullen krijgen. Het was hun eveneens opgevallen dat in de memorie van 
toelichting niet wordt stilgestaan bij de in het rapport van de werkgroep 
onder punt 6 (blz. 31-36) gesignaleerde knelpunten bij de opsporing en 
vervolging van overtredingen van de Auteurswet. Mede gelet op de 
zinsnede in het rapport dat «dikwijls nog onvoldoende (wordt) onderkend 
dat overtredingen van de Auteurswet vaak gepaard gaan met commune 
delicten, zoals valsheid in geschrift, oplichting en geweldsdelicten en dat 
de daders nogal eens gezocht moeten worden in kringen van beroepscri-
minelen» (blz. 31), zouden deze leden het op prijs stellen om een reactie 
te vernemen op de onder punt 6.2 van het rapport gedane aanbevelingen 
sub A tot en met D. 

Er zij op gewezen dat in de eerdergenoemde brief van de Minister van 
Justitie van 13 december 198Ü, waarin het standpunt van de regering ten 
aanzien van het interimrapport van de interdepartementale werkgroep is 
kenbaar gemaakt, ook wordt ingegaan op de door de werkgroep gedane 
aanbevelingen op het terrein van het opsporings- en vervolgingsbeleid 
(blz. 3 en 4 van deze brief). In deze brief is onder meer te kennen gegeven 
dat de regering met de in het rapport geformuleerde aanbevelingen ten 
aanzien van het optreden van de reguliere politie instemt en dat deze 
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voor wat betreft de gemeentelijke politiekorpsen onder de aandacht 
zullen worden gebracht van de korpsbeheerders. Dit is inmiddels geschied. 
Een brief van gelijke strekking is ook gezonden aan de Algemeen Inspecteur 
van het Korps Rijkspolitie. 

De regering stemt in met de aanwijzing van contact-officieren van 
justitie bij de arrondissementsparketten. Gelet op de aard van de materie 
is zij van oordeel dat het overweging verdient om de fraude-officieren van 
justitie met die taak te belasten. Omdat aldus voldoende voorwaarden zijn 
geschapen om het opsporingsbeleid tussen Justitie en Buma/Stemra 
voldoende op elkaar af te stemmen bestaat er vooralsnog geen behoefte 
aan de aanwijzing van een landelijke contactofficier van justitie. 

De regering onderschrijft voorts de aanbeveling dat de reguliere politie 
de processen-verbaal van overtreding van de Auteurswet dient in te 
zenden aan de Centrale Recherche Informatiedienst. Ook dit punt is in de 
hiervoor genoemde brieven aan de Korpsbeheerders en de Algemeen 
Inspecteur van het Korps Rijkspolitie opgenomen. 

Opgemerkt zij nog dat de hierboven genoemde aanbevelingen betrekking 
hebben op het opsporings- en vervolgingsbeleid en derhalve niet nader 
uitgewerkt behoeven te worden in regelgeving, zoals het onderhavige 
wetsvoorstel. Om die reden wordt in het voorliggende wetsvoorstel niet 
ingegaan op de aanbevelingen van beleidsmatige aard. 

Wat betreft de voorstellen tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 
(de Auteurswet 1912) konden de leden van de S.G.P.-fractie zich vrijwel 
geheel met het wetsvoorstel verenigen. Op instigatie van de Koninklijke 
Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) (brief van 25 mei 1987 aan de vaste 
Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer) stelden deze leden nog 
de volgende vragen. 

Met betrekking tot voorgestelde aanvulling van het zevende lid van 
artikel 16b stelt de KNUB dat geen enkele wettelijke licentie van toepassing 
dient te zijn op computerprogramma's, óók niet bij voorbeeld die van 
artikel 17 Auteurswet. Deelt de bewindsman deze opvatting en zo ja, ziet 
hij dan aanleiding tot aanvulling van het wetsvoorstel op dit punt, zo 
vroegen deze leden. 

Het door de KNUB genoemde artikel 17 van de Auteurswet 1912 heeft 
betrekking op - kort weergegeven - het ten behoeve van een onderneming, 
organisatie of instelling kopiëren van in een dag-, nieuws- of weekblad of 
tijdschrift verschenen artikelen of van kleine gedeelten van boeken of 
andere geschriften, voor zover het betreft wetenschappelijke werken. Het 
betreft hier in het bijzonder mechanische reprodukties. 

Zoals hierboven is uiteengezet, wordt met de ten aanzien van compu-
terprogrammatuur voorgestelde regeling beoogd een bijzondere bescher-
ming te creëren ten aanzien van deze categorie werken, die in artikel 10 
afzonderlijk wordt genoemd. Deze uitsluitend op computerprogrammatuur 
toepasselijke regeling houdt enerzijds in dat de in artikel 16b voorziene 
wettelijke licentie wordt uitgesloten ten aanzien van deze categorie 
werken en anderzijds dat voor bepaalde doeleinden verveelvoudigingen 
wettelijk zijn toegestaan. 

Het specifieke beschermingsregime van computerprogrammatuur als 
aparte categorie van auteursrechtelijk beschermde werken leidt er toe dat 
artikel 17 Auteurswet 1912 niet van toepassing is op computerprogram-
matuur. Toepassing van artikel 17 zou immers betekenen dat de bijzondere 
regels inzake het verveelvoudigen die ten aanzien van computerprogram-
matuur noodzakelijk worden geacht, grotendeels buiten werking zouden 
kunnen worden gesteld door de ruimere regels die in de Auteurswet 1912 
zijn opgenomen met betrekking tot de categorie geschriften. Zoals ik 
hierboven heb uiteengezet wordt het wetsvoorstel in die zin gewijzigd dat 
programmatuur niet onder de categorie «geschriften» valt. 

De leden van de S.G.P.-fractie wezen er voorts op dat met betrekking 
tot het voorgestelde nieuwe artikel 27a, dat de mogelijkheid opent tot het 
instellen van een vordering tot het afdragen van de door de inbreuk 
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genoten winst, de KNUB van mening is dat deze vordering óók zou 
moeten worden toegekend aan de licentienemer. Wordt deze opvatting 
gedeeld, zo vroegen deze leden. Zijn er argumenten voor een regeling 
analoog aan de voorstellen tot wijziging van het eerste lid van artikel 28 
inzake een verbeterde beslagregeling? 

Het nieuwe artikel 27a is ontleend aan artikel 43 Rijksoctrooiwet, 
waarin de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot afdracht 
van de door de inbreuk genoten winst is voorzien. 

De in artikel 27a opgenomen regeling inzake de positie van de licentie-
nemer in het kader van een dergelijke vordering sluit aan bij het bepaalde 
in artikel 43, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet. Volgens het nieuwe artikel 
27a kan de licentienemer zelf een zelfstandige vordering slechts instellen 
met goedvinden van de auteursrechthebbende. De bevoegdheid daartoe 
dient bij overeenkomst te worden bedongen. De licentienemer is niet van 
rechtswege deze bevoegdheid gegeven aangezien rekening moet worden 
gehouden met de geenszins denkbeeldige situatie dat de auteursrecht-
hebbende het instellen van de vorderingen en de wijze waarop het 
geding moet worden gevoerd in eigen hand wil houden. In dit verband 
kan niet worden voorbij gegaan aan het karakter van een licentie-over-
eenkomst. Aan de licentienemer wordt geen auteursrecht overgedragen; 
hij handelt niet krachtens een eigen recht. De licentieverlening houdt in 
dat de auteursrechthebbende aan de licentienemer toestaat bepaalde 
auteursrechtelijk relevante handelingen te verrichten; handelingen die hij 
anders zou kunnen verbieden. Deze positie van de licentienemer brengt 
met zich mee dat hij in geval van inbreuk in beginsel niet zelfstandig zal 
kunnen optreden maar afhankelijk is van de door de auteursrechthebbende 
te nemen maatregelen. 

Voorts kan de in artikel 28 voorziene beslagregeling en de daarin 
geregelde positie van de licentienemer niet op één lijn gesteld worden 
met de in artikel 27a voorgestelde procedure. De bevoegdheid tot het 
leggen van beslag is aan de licentienemer toegekend teneinde hem de 
mogelijkheid te geven slagvaardig op te treden ter bescherming van 
rechten waarvan de uitoefening aan hem is toegestaan. Overigens 
kunnen ook ten aanzien van deze bevoegdheid andere afspraken worden 
gemaakt tussen licentienemer en rechthebbende. In artikel 27a is in het 
bijzonder rekening gehouden met het belang van de rechthebbende om 
zelf te bepalen of hij al dan niet een vordering wil instellen en zo ja, hoe 
hij het geding wil voeren. Heeft de rechthebbende een vordering tot 
schadevergoeding of tot afdracht van de winst ingesteld, dan is de 
licentienemer, ook zonder dat daaromtrent afspraken zijn gemaakt, altijd 
bevoegd om de eigen schade of een eventueel deel van de door de 
inbreukmaker genoten winst op te eisen door tussenkomst in de aanhangige 
procedure. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen voorts met betrekking tot het 
voorgestelde nieuwe artikel 27a of de praktijk heeft uitgewezen dat de 
daarin opgenomen mogelijkheid dat de inbreukmaker wordt gelast 
rekening en verantwoording af te leggen betreffende de door de inbreuk 
genoten winst, effectief is en tot betrouwbare uitkomsten zal leiden. 

De wijziging van artikel 43 Rijksoctrooiwet, waarbij de mogelijkheid tot 
het vorderen van afdracht van winst en het afleggen van rekening en 
verantwoording in het octrooirecht is geïntroduceerd, is op 1 januari 
1978 in werking getreden. In de afgelopen jaren is echter nog niet veel 
ervaring opgedaan met de processuele uitwerking van deze regeling. 
Voor zover bekend, wordt in de praktijk in het kader van een verbodsactie 
terzake van een octrooirechtelijke inbreuk veelvuldig tevens afdracht van 
de genoten winst en het afleggen van rekening en verantwoording 
dienaangaande gevorderd. 

In deze procedures ligt evenwel - zo wijst de praktijk uit - het primaat 
bij het verbod van verdere octrooiinbreuk. Wordt deze vordering toege-
wezen dan wordt in de praktijk veelal niet verder geprocedeerd over de 
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afdracht van de winst. De rechter komt in de praktijk aan de vaststelling 
van de omvang van de af te dragen winst ter processe veelal niet toe; 
doorgaans treffen de octrooihouder en de inbreukmaker hierover een 
minnelijke schikking. De in de procedure beschikbare gegevens kunnen 
daarbij van belang zijn. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of de regering niet al te 
afhankelijk wordt gemaakt van organisaties van beroeps- of bedrijfsgeno-
ten, indien de oplegging van een administratieverplichting van hun 
verzoek afhankelijk wordt gemaakt. Hoe indien er geen branche-organisatie 
is? 

In aansluiting op mijn antwoord op een vraag over hetzelfde onderwerp 
van de leden van de C.D.A.-fractie, wijs ik er op dat ik uit een oogpunt 
deregulering een ongeclausuleerde bevoegdheid tot het opleggen van 
een administratieverplichting, ongewenst acht. In beginsel rust de 
verantwoordelijkheid tot beveiliging van auteursrechtelijk beschermde 
werken op de beroeps- en bedrijfsgenoten. Om echter inhoud aan hun 
verantwoordelijkheid te kunnen geven, kan het nodig zijn over de moge-
lijkheid te beschikken ook kwaadwillenden in hun gelederen te dwingen. 
Alsdan geeft de voorgestelde bepaling de bevoegdheid een strafrechtelijk 
gesanctioneerde plicht in het leven te roepen. De plicht geldt dan voor de 
beroeps- of bedrijfsgenoten die door de Ministers van Justitie en van 
Economische Zaken bij gebruikmaking van die bevoegdheid worden 
aangewezen. Het woordje «hen» in de voorgestelde wettekst slaat terug 
op het onderwerp van de hoofdzin en dat zijn de beide ministers. Indien 
een representatieve branche-organisatie ontbreekt, is geen verzoek 
mogelijk en kan geen administratieverplichting worden opgelegd. Wenst 
de betreffende branche zo een verplichting dan zal hij zich dienen te 
organiseren. Ik zie niet dat het algemeen belang zou eisen dat aan een 
branche ook ongevraagd een administratieverplichting moet kunnen 
worden opgelegd. Het is niet nodig dat het gaat om een publiekrechtelijke 
organisatie, doch slechts om een rechtspersoon naar civiel recht die naar 
het oordeel van de beide ministers representatief is voor de betreffende 
branche. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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