
23 247 Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op
de naburige rechten in verband met de richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht
en bepaalde naburige rechten op het gebied van
intellectuele eigendom

Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HEEMST TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14
Ontvangen 24 april 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 15c, eerste lid, tweede volzin, de
zinsnede «onder 12°, tenzij dat werk onderdeel uitmaakt van een ander
werk of van een prestatie in de zin van de Wet op de naburige rechten en
uitsluitend dient om dat werk of die prestatie toegankelijk te maken»
vervangen door: tenzij dat werk een onzelfstandig onderdeel vormt van
een van gegevens voorziene informatiedrager en daarop is vastgelegd
met het oog op het toegankelijk maken van die gegevens.

Toelichting

De regering heeft naar aanleiding van het wetgevingsoverleg d.d. 12
december 1994 (kamerstukken II 1994/95, 23 247, nr. 20) het wetsvoorstel
gewijzigd in die zin dat het eerder voorgestelde absolute verbodsrecht op
het uitlenen van computerprogramma’s is vervangen door een gedeel-
telijk verbodsrecht. De formulering van deze wijziging bevat echter een
zodanige verwijzing naar de Wet op de naburige rechten dat hierdoor
verwarring kan ontstaan. Tevens kan het gebruik van het woord «uitslui-
tend» tot gevolg hebben dat er meningsverschillen ontstaan – en daarmee
onnodige rechtszaken worden gevoerd over de betekenis van dit woord.
Dit amendement beoogt het door de regering voorgestelde gedeeltelijke

verbodsrecht op de uitleen van computerprogramma’s niet inhoudelijk te
wijzigen, doch de formulering beter aan te laten sluiten bij de bedoeling
ervan.
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