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Naar aanleiding van reacties uit de kringen van het bedrijfsleven, dat 
het bovengenoemde wetsvoorstel met de nota van wijziging ertoe zou 
kunnen leiden dat voor wat betreft computerprogrammatuur het origina-
liteitscriterium in de rechtspraak tot een zwaardere toetsing zal leiden 
dan thans het geval is, hecht ik eraan om hierover nog eens mijn 
standpunt uiteen te zetten. 

Aan het wetsvoorstel heeft altijd de gedachte ten grondslag gelegen 
dat bescherming op grond van de Auteurswet 1912 alleen toekomt aan 
programmatuur die voldoet aan het gebruikelijke criterium van de origi-
naliteit (zie blz. 4 van de memorie van toelichting). Ten aanzien van dit 
principiële uitgangspunt van het onderhavige wetsvoorstel heeft de nota 
van wijziging geen enkele verandering gebracht. Immers met deze nota 
van wijziging wordt alleen beoogd duidelijk te maken dat programmatuur 
niet behoort tot de in artikel 10, eerste lid, onder 1 °, van de Auteurswet 
1912 genoemde categorie werken. Het wetsvoorstel sluit in dit opzicht 
geheel aan bij de huidige jurisprudentie betreffende de auteursrechtelijke 
bescherming van programmatuur. In deze jurisprudentie is program-
matuur nimmer onder de noemer van de zogenaamde geschriftenbe-
scherming gebracht. 

Voor wat betreft voornoemd originaliteitscriterium zou ik erop willen 
wijzen dat in de huidige jurisprudentie dit criterium in het kader van de 
bescherming van computerprogrammatuur op dezelfde voet als ten 
aanzien van andere auteursrechtelijke werken wordt toegepast (zie in dit 
verband de analyse van mr. S. Gerbrandy in zijn boek «Kort Commentaar 
op de Auteurswet 1912», blz. 110). In het algemeen wordt in de auteurs-
rechtelijke doctrine aangenomen dat in de rechtspraak bij de beoordeling 
van het originaliteitsvereiste veelal een gering element van persoonlijke 
inbreng voldoende wordt geacht. 

Ik moge in dit verband verwijzen naar een vonnis van de president van 
de Haarlemse rechtbank van 17 oktober 1986 (Informatierecht AMI 
1987/1, blz. 9-13), waarin deze onder meer overweegt dat er sprake 
moet zijn van een individuele keuze in vormgeving door de maker, 
waardoor deze programma's een zeker persoonlijk stempel verkrijgen. 
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Tenslotte wil ik nog kort samenvatten de belangrijkste argumenten op 
grond waarvan ik heb gemeend in het wetsvoorstel vast te leggen dat 
computerprogrammatuur niet behoort tot de in artikel 10, eerste lid, 
onder 1", bedoelde categorie geschriften, waarvoor het originaliteitsver-
eiste niet geldt. 

In de eerste plaats heb ik mij laten leiden door overwegingen van 
systematiek. Zoals ik hierboven het uiteengezet, is de oorspronkelijkheid 
het centrale beginsel van de Auteurswet 1912. Daarentegen vormt de 
bescherming van niet-persoonlijke geschriften een anomalie in de 
Auteurswet 1912. Dit is nog eens terecht betoogd door mr. S. Gerbrandy 
tijdens de laatste jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging. 
Overigens wordt ook in de recent tot stand gekomen wetgeving inzake 
de bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten het origina-
liteitsvereiste onverkort gesteld (artikel 2). 

In de tweede plaats sluit het wetsvoorstel in dit opzicht geheel aan bij 
buitenlandse wetgeving op dit terrein, waarin de bescherming van 
programmatuur in het kader van het auteursrecht wordt gerealiseerd en 
waarin het originaliteitsvereiste onverkort toepassing vindt. Wel dient 
daarbij aangetekend te worden dat dit criterium door de rechtspraak van 
land tot land verschillend wordt ingevuld. 

Een ander argument dat ten grondslag ligt aan de nota van wijziging is, 
dat het met de opzet van het ten aanzien van programmatuur voorge-
stelde beschermingskader niet te verenigen is, indien daarnaast deze 
programma's ook nog tot de categorie geschriften gerekend zouden 
kunnen worden, voor welke categorie werken afwijkende regels gelden. 
Overigens is de bescherming van onpersoonlijke geschriften door de 
arresten van de Hoge Raad zeer in omvang beperkt (H.R. 27 januari 
1961, Nederlandse Jurisprudentie 1962, 355; H.R. 25 juni 1965, N.J. 
1966, 116). Toepassing van de zogenaamde geschriftenbescherming zou 
er toe leiden dat bescherming wordt verleend aan een object dat volgens 
de beginselen van het auteursrecht niet beschermingswaardig is. 

Ik ben van mening met het vorenstaande aangetoond te hebben dat de 
voorgestelde regeling betreffende de bescherming van computerpro-
grammatuur op juiste en verantwoorde wijze geheel aansluit bij het 
systeem van het internationale auteursrecht in het algemeen en de 
Auteurswet 1912 in het bijzonder. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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