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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR JUSTITIE1 

Vastgesteld 14 maart 1989 

De memorie van antwoord gaf de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden opmerken dat zij heel 
wat minder gelukkig zijn met het feit dat in de onderhavige wijziging 
geen expliciet artikel is opgenomen ter bescherming van computerpro-
grammatuur, dan de bewindsman kennelijk is blijkens de beantwoording 
van een vraag van de V.V.D.-fractie uit deze Kamer. Deze constatering 
geldt naar het oordeel van deze leden des te meer nu uit de beant-
woording van de bewindsman blijkt dat binnen de landen van de 
Europese Gemeenschappen de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje de laatste vier jaren de nationale 
Auteurswet in die zin hebben gewijzigd dat computerprogrammatuur 
uitdrukkelijk als werk in de zin van het auteursrecht wordt aangemerkt; 
dat initiatieven zijn ontwikkeld in deze zin door Denemarken en Italië en 
dat ook buiten E.G. verband in de Verenigde Staten, Canada, Australië 
en Japan door middel van wetswijziging een auteursrechtelijke 
bescherming van programmatuur is gerealiseerd. 

Verder blijkt uit het antwoord van de minister dat deze regelingen ook 
nog in grote mate op elkaar aansluiten. 

De aan het woord zijnde leden vroegen zich verder nog af of er in 
enige zin nog verder overleg wordt gevoera met producenten van soft-
ware nadat dit overleg blijkens het antwoord van de minister werd 
afgebroken toen er vanuit wetenschappelijke kring bezwaren werden 
geuit tegen de bij de eerste nota van wijziging voorgestelde uitsluiting 
van de zogenaamde geschriftenbescherming. 

Kan de minister overigens nog nader ingaan op dit door hem gecon-
stateerde oorzakelijk verband t.w. afbreken van overleg in relatie tot de 
kritiek uit wetenschappelijke kring inzake de uitsluiting van de 
zogenaamde geschriftenbescherming? 

De aan het woord zijnde leden realiseerden zich dat hun vraag naar de 
implicaties van de wijziging van artikel 25 mogelijk verwarring heeft 
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gesticht omdat als voorbeeld is genomen de vermelding van bronnen bij 
wetenschappelijke publikaties, een zaak die expliciet geregeld is om de 
artikelen 15, 15a en 16 van de Auteurswet 1912. Deze leden stelden dan 
ook gaarne opnieuw deze vraag in relatie tot die gevallen die niet 
expliciet elders geregeld zijn in de Auteurswet en die wel vallen onder de 
werking van artikel 25; met andere woorden wat is voor die situaties, die 
gevallen naar het oordeel van de bewindsman het feitelijk gevolg van het 
schrappen van de bepaling inzake het naamsrecht ten faveure van de 
bepaling inzake het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van 
het werk tenzij het verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn? Kunnen 
hier ook wat voorbeelden van gegeven worden? 

De voorzitter van de commissie, 
Wagemakers 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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