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Het nader voorlopig verslag van de Vaste commissie voor Justitie geeft 
mij aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen of er in enige zin nog verder 
overleg wordt gevoerd met producenten van software nadat dit overleg 
werd afgebroken toen er vanuit wetenschappelijke kring bezwaren 
werden geuit tegen de bij eerste nota van wijziging voorgestelde 
uitsluiting van de zogenaamde geschriftenbescherming. De leden van de 
P.v.d.A. fractie vroegen nader in te gaan op het oorzakelijk verband te 
weten het afbreken van overleg in relatie tot de kritiek uit wetenschap-
pelijke kring inzake de uitsluiting van de zogenaamde geschriftenbe-
scherming. 

Opgemerkt zij dat de tijdens de openbare behandeling van het onder-
havige wetsvoorstel in de Tweede Kamer toegezegde werkgroep van 
deskundigen op zeer korte termijn haar werkzaamheden kan aanvangen. 
In deze werkgroep zullen naast vertegenwoordigers uit wetenschap-
pelijke kringen ook vertegenwoordigers uit de kringen van de produ-
centen van programmatuur zitting hebben. Tot de taak van de werkgroep 
zal in het bijzonder behoren het uitbrengen van advies over de door de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen geconcipieerde richtlijn 
inzake de bescherming van computerprogrammatuur. De richtlijn zal, 
indien zij tot stand komt, op nationaal niveau moeten worden geïmple-
menteerd. In het kader van de discussie over deze richtlijn zal ook de 
kwestie van de originaliteit aan de orde komen. 

Van een afbreken van het overleg met de producenten van program-
matuur is anders dan de leden van de P.v.d.A-fractie stellen geen sprake 
geweest. Ook tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede 
Kamer is overleg gepleegd met (organisaties van) softwareproducenten. 
Tijdens dit overleg is gebleken dat in deze kring de bezwaren van enige 
wetenschappers tegen de voorgestelde uitsluiting van de zogenaamde 
geschriftenbescherming werden onderschreven. Ik heb echter gemeend 
aan het in deze kritiek vervatte voorstel tot het buiten toepassing laten 
van originaliteitsvereiste geen gevolg te moeten geven aangezien dit 
Nederland op dit terrein in een volstrekte uitzonderingspositie zou 
brengen ten opzichte van de andere landen die terzake auteursrechtelijke 
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bescherming hebben geïntroduceerd. Bovendien zou dit ertoe leiden dat 
voor de bescherming van computerprogrammatuur het originaliteitsver-
eiste niet meer van toepassing zou zijn, hetgeen ook volstrekt afbreuk 
zou doen aan de algemene uitgangspunten van het auteursrecht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie realiseerden zich dat hun vraag naar 
de implicaties van de wijziging van artikel 25 mogelijk verwarring heeft 
gesticht, omdat als voorbeeld is genomen de vermelding van bronnen bij 
wetenschappelijke publikaties, welk onderwerp expliciet is geregeld in 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 zijn geregeld in de Auteurswet en die wel vallen onder de 
werking van artikel 25. 

Deze leden vroegen wat het feitelijk gevolg van het schrappen van de 
bepaling inzake het naamrecht 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. Deze leden vroegen ook naar 
voorbeelden. 

Het nieuwe onderdeel a van artikel 25, eerste lid, luidde aanvankelijk 
als volgt: het recht zijn naam in, op of bij het werk te doen vermelden op 
de voor het werk gebruikelijke wijze en plaats. Naar aanleiding van de in 
de memorie van antwoord van de Tweede Kamer door verschillende 
fracties geuite bezwaren is de formulering van dit artikelonderdeel bij 
nota van wijziging aangepast. Deze bezwaren, die ook door de 
Vereniging van Auteursrecht waren geuit, kwamen erop neer dat een 
onvoorwaardelijk recht op naamsvermelding te ver strekkende gevolgen 
heeft voor de praktijk. Het recht op naamsvermelding zou zodanig gefor-
muleerd dienen te worden - aldus deze reacties - dat een redelijkheids-
toetsing en een afweging van de belangen van gebruikers en rechtheb-
benden mogelijk zijn. 

Onderdeel a van artikel 25, eerste lid, is thans zodanig geformuleerd 
dat het verzet van de maker tegen de openbaarmaking van zijn werk 
zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker 
(bijvoorbeeld zijn pseudoniem) niet behoeft te worden gehonoreerd, 
indien dit verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid. 

Deze formulering geeft evenals de aanvankelijk voorgestelde formu-
lering aan dat het hier gaat om een verbodsrecht («het recht zich te 
verzetten »). De huidige formulering legt - anders dan de vorige -
uitdrukkelijk vast dat de rechter onder omstandigheden de mogelijkheid 
heeft om het verzet van de maker af te wijzen. Een zelfde mogelijkheid is 
voorzien in onderdeel b van artikel 25 ten aanzien van het 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. 

Bij de beoordeling van de redelijkheid van het verzet van de maker zal 
de rechter in het bijzonder letten op de aard van het werk en de wijze 
waarop dit wordt openbaar c,emaakt. Zo zal het verzet van een componist 
tegen het niet-vermelden van zijn naam bij een radio-uitzending van zijn 
compositie anders worden beoordeeld dan het verzet van een schrijver 
tegen het niet-vermelden van zijn naam bij het openbaar maken van zijn 
werk. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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